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STAMBOOM VAN EEN FAMILIE BOERSMA

door drs. H.J.L.M. BOERSMA

(vervolg op Gens Nostra51 (1996), pag. 409)

Het nageslacht van Foke Wietzes Boersma
I. Foke Wietzes Boersma, geb. Drachten 12-2-1816, ged. (herv.) Maastricht (St. Jan)
7-4-1843 'op beleijdenis des geloofs', werkman, militair Koninklijke Nederlandse
Landmacht, marechaussee, herenknecht, portier bij de Rijks lagere school te Maas-
tricht, kroeghouder, veldwachter, leerlooiersgezel, spoorwegbeambte (overwegwach-
ter; in dialect: 'barierwachter'), koster hervormde gemeente Eijsden (1860-1889),
woonde achtereenvolgens in Drachten, mogelijk te Leek (Zevenhuizen), Maastricht,

Foke Wietzes Boersma (l, 1816-1889) in marechausseetenue (ca. 1843)
en echtgenote Anna Elisabeth Fourestier Lanous (1828-1902)
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Sittard, Gulpen, Maastricht, Woudsend, Maastricht en uiteindelijk in Eijsden (Maar-
land), eerst op de Steeg, later in het spoorhuis (blokhuis 30)22, op het Broek gelegen
aan het Spoor, aan het Barier, aan de Spoorweg, overl. Eijsden (Maarland) 11-4-1889
(in het spoorhuis; blokhuis 30), tr. Maastricht 29-3-1849 (otr./tr. (geref.) ald. St. Jan
16/29-3-1849) Anna Elisabeth (Beth) Fourestier Lanous, geb. Maastricht 29-5-1828,
ged. ald. (herv., St. Jan) 8-6-1828, belijdenis Maastricht 28-3-1844, spoorwegbeambte
(overwegwachtster), overl. Eijsden (Maarland) 1 -7-1902, dr. van Johan Daniël Foures-
tier Lanous, schoenmaker, koster Waals-hervormde gemeente Maastricht, en Cathari-
na Lute.

Volgen we thans Foke Wietzes Boersma en zijn echtgenote op hun levenspad:

1816-1853: Drachten-(Zevenhuizen)- -Maastricht-Sittard-Gulpen-Maastricht
Foke Wietzes Boersma werd geboren in het Algemeen Armhuis in de Zuiderdrachten (huisnummer
167), Drachten op I2februari 1816. Hij ontving niet de kinderdoop. In 1843 liet hij zich alsnog dopen
(herv.) en werd opgenomen in de hervormde gemeente. Kort na zijn geboorte verhuisde zijn moeder
naar Zevenhuizen, gemeente Leek (provincie Groningen). Daar voorzag zij in onderhoud als arbeid-
ster. In 1829 huwde zij aldaar met Pieter Pieters de Jong. Op de volkstellingslijst van Leek uit 1830
(Zevenhuizen, Oostindiën, ongenummerd) wordt zij uiteraard met haar man en kinderen vermeld.
Zoon Foke Wietzes ontbreekt echter. Mogelijk is hij in Drachten achtergebleven of elders onderge-
bracht. De grietman van de gemeente Smallingerland, waaronder Drachten ressorteerde, was het
vertrek van Baukje uiteraard niet ontgaan, evenmin dat Foke Wietzes, geboortig van 1816, ten aanzien
van de Nationale Militie tot de lichting van 1835 behoorde. Op 7 januari 1835 verwittigde hij dus de
burgervader van Leek dienaangaande23. (De woonplaats van ongehuwde zonen werd voor Militie-
plichtigen verondersteld de woonplaats van de ouders te zijn). 'Op den 5den mei 1835 (werd Foke)
ingedeeld als militair voor den tijd van vijfjaren (bij de Zevende Afdeling Infanterie), zijnde loteling
van de ligting van 1835 uit de provincie Groningen gemeente Leek onder no. 25"laatst woonachtig
te Drachten'24.

Bij zijn inschrijving was hij 1.695 meter lang (in 1842: 1.75 meter) en zijn persoonsbeschrijving
luidde: aangezicht: lang; voorhoofd: hoog; ogen: blauw; neus en mond: ordinair (=gewoon, normaal);
kin: rond; haar en wenkbrauwen: blond; geen merkbare tekenen. 'Laatst gewoond te Dragten'. Per
1 december 1837, hij was net bevorderd tot korporaal (11 -10-1837) zette hij zijn lotelingenstatus om
in die van vrijwilliger, voor een periode van 6 jaar en één maand, bij de staande Armee. Hij kreeg
daarvoor een premie van 20 gulden en een hoger salaris. Pas na het verstrijken van de reguliere dienst-
tijd van vijfjaar, begin 1840, werd hij daadwerkelijk gelijkgesteld met de vrijwilligers. Het was toen
dat hij het certificaat liet opmaken ten burele van de Commissaris des Konings in Groningen waaruit
moest blijken dat hij aan zijn verplichtingen ten aanzien van de Nationale Militie had voldaan. Dit
certificaat is gedateerd: Groningen 13 maart 184025. Het certificaat heeft hij natuurlijk met een bepaal-
de bedoeling gevraagd. De erop vastgelegde persoonlijke gegevens zijn een kopie van die van vijfjaar
eerderen zijn waarschijnlijk ook daarvan overgenomen. Mogelijk was hij van plan om zich elders te
vestigen. Daarvoor was dat certificaat niet noodzakelijk maar hij diende er wel over te beschikken
wanneer hij wilde huwen.

Foke maakte zijn contract van zes jaar niet vol. Op 9 februari 1842 werd hem toestemming verleend
per 20 februari daaropvolgend overtegaan naar het Korps Marechaussee (Nederlandse dienst). Op 24
februari werd hij daadwerkelijk ingelijfd 'als Marechaussee te voet, onder vrijstelling van borgtogt'
bij de Tweede Divisie, Compagnie van Limburg.
Vanaf 1843 wordt duidelijk op welke plaatsen Foke zijn woonplaats heeft gehad. Hij wisselde nogal
eens, maar dat kan een gevolg zijn van overplaatsingen. De eerst bekende woonplaats is Maastricht.
Mogelijk had hij gedurende zijn militaire diensttijd reeds kennis gemaakt met die plaats. Van de
Zevende Afdeling Infanterie, waarvan hij deel uitmaakte, was zowel het tweede alsook het derde
Bataljon in garnisoen te Maastricht geweest ten tijde van zijn diensttijd. Misschien is dit ook de reden
waarom hij de overstap naar de Marechaussee in het zuiden van het land maakte. Blijkbaar waren daar
elementen aanwezig die hem trokken, hoewel hij zijn familie daarvoor moest achterlaten. Uit deze
tijd stamt een crayontekening van hem waarop hij in marechaussee tenue is vereeuwigd26.
Maastricht was een bekend hervormd bolwerk in het zuiden van het land. In Maastricht werd hij op
7 april 184327 na het afleggen van de geloofsbelijdenis gedoopt (hervormd) en lidmaat van de Her-
vormde Gemeente. Kort daarna, op 30 juli 1843 vertrok hij met attestatie van de kerkeraad van Maas-
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tricht naar Sittard28. Ook Sittard kende een hervormde gemeenschap. Hoelang hij daar verbleef is niet
bekend. Wel is duidelijk dat hij Sittard verruilde voor Gulpen; ook weer een plaats met een hervormde
gemeenschap.
Zijn dienstverband eindigde per 27 september 1847 'wegens ongeschiktheid voor het wapen', nadat
hij nog op 20 juli daaraan voorafgaand de bronzen medaille ('zonder gratificatie') ontvangen had. Per
6 mei 1848 werd hij weer in Maastricht op attestatie als lidmaat aangenomen op attestatie29. In Maas-
tricht trad hij op 29 maart 1849 in het huwelijk met de 12 jaar jongere, aldaar geboren en hervormd
gedoopte, Anna Elisabeth Fourestier Lanous. Zij stamt uit een Franse familie die onder de hugenoten-
vervolgingen is uitgeweken30.
Het jonge echtpaar woonde in Maastricht achtereenvolgens in de Tongersestraat (het huidige nr. 31)
en de Brusselsestraat (thans Grote Gracht 92). In de Tongersestraat woonde hij in bij zijn schoonou-
ders in een piepklein huisje annex schoenmakerswerkplaats, waar hun eerste kind (wat eerder dan
gebruikelijk) werd geboren. Er zouden er te Maastricht nog twee volgen. Ze werden alle drie her-
vormd gedoopt in de St.-Jan. Foke voorzag in onderhoud als herenknecht (1849, 1850), portier bij de
Rijks Lagere School (1851-1853) en kroeghouder (1853). Ter aanvulling van zijn inkomsten sollici-
teerde hij in 1852 naar zowel de post van 'sous-marguillier' (onderkoster, onderkerkmeester) als naar
die van 'souffleur d'orgue' (orgeltrapper; deze persoon bediende de blaasbalg van het orgel, zodat de
organist het orgel kon bespelen) bij de Waals Hervomde Gemeente in Maastricht. Hij werd niet be-
noemd. Door het afzeggen van de eerst benoemde kwam hij alsnog in aanmerking voor de functie van
orgeltrapper. In de kerkeraardsvergadering van 11 juli 1852 werd hij als zodanig in die functie be-
noemd".
Na de geboorte van zijn derde kind hield hij het voor gezien in Maastricht en vertrok met zijn gezin
naar het Friese Woudsend. Heimwee?

1853-1858: Woudsend
Op 20 juli 1853 vroeg hij netjes een verhuisbiljet bij de gemeente Maastricht, gaf op geen beroep te
hebben, verzocht om een attestatie (getuigschrift van lidmaatschap en zedelijke levenswandel) bij de
kerkeraad en blijkt op 27 juli daaropvolgend in Woudsend te zijn aangekomen en ingeschreven32. Ook
de kerkeraad verwittigde hij van zijn komst 'overgekomen uit Maastricht, augustus 1853'. Hij heeft
dan een week lang gereisd met trekschuit en diligence.
Hij had Maastricht verlaten omdat hij de functie van veldwachter in de gemeente Wymbritseradeel
had verworven per 1 augustus 1853 voor een jaarsalaris van 300 gulden en kleding. De werving voor
die functie was waarschijnlijk via de Marechausseekanalen verlopen. In Wymbritseradeel waren in
totaal drie veldwachters aangesteld (naast hem nog Jan Pieters Deinum en Pieter Feikes Vlas). Na
Foke kwamen er daar nog drie bij: Jan Heringa, Jan Kleijer en Egbert Coers. Ook zij hadden eerder
gediend bij de Marechaussee in Limburg33. Om de reis naar Woudsend te kunnen maken, had Foke
30 gulden geleend van de diaconie van de Waals Hervormde Gemeente in Maastricht34. Toen in 1856
terugbetaling nog steeds achterwege bleef, ontspon zich een briefwisseling tussen de diaconie in
Maastricht en onder meer de burgemeester van Wijmbritseradeel waaronder Woudsend ressorteerde.
Vooreerst probeerde de diaconie via loonbeslag op het tractement van Foke als veldwachter het geld
terug te krijgen. Maar dat moet meer als dreigement zijn bedoeld want toen de burgemeester met
voorstellen dienaangaande kwam, haastte de kerkeraad zich om daarop terug te komen op grond van
de 'gegeven mededeelingen' en zich nog 'eenigen tijd (te) gunnen tot afderving der schuld' zij het dat
'tot eene algeheele kwijtschelding verwenscht de diakonie niet te mogen overgaan om verschillende
redenen'35. Tien gulden hadden ze al kwijt gescholden. In januari 1858 (!) kwam de zaak tot een
oplossing. In de kerkeraadsvergadering van 3 januari36 werd besloten de restantschuld van 20 gulden
aan Foke kwijt te schelden, omdat hij toch altijd wel zijn taken ten behoeve van de kerk op de juiste
wijze had vervuld. Van dit besluit werd meededeling gedaan aan mr. Bakker te Sneek, de burgemees-
ter van Wymbritseradeel, met het verzoek Foke dienovereenkomstig te berichten37.
Gedurende zijn veldwachterschap speelde nog een andere kwestie. De burgemeester had eind 1855,
begin 1856 Foke opgedragen leedaanzeggingen te doen en als oproeper te fungeren bij publieke
verkopingen. Foke vond dat onverenigbaar met zijn politiefunctie en maakte bezwaar bij de burge-
meester die zich niet ontvankelijk toonde. Op de weigerachtige houding van Foke legde hij op 8
februari 1856 het probleem voor aan de Commissaris des Konings. Deze berichtte reeds op 16 februa-
ri dat 'de veldwachter Boersma en in het algemeen den politie-beambten het verrigten van handelin-
gen als de bedoelde worde ontzegd' en de burgemeester werd vriendelijk verzocht als zodanig te
handelen38.
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J. Kuyper-kaartje van de gemeente Eijsden (1866). De in 1861 geopende spoorlijn loopt midden door de
plaats. De ligging van het klokhuis van Foke Wietzes Boersma is met een pijltje aangegeven
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Ten tijde van zijn verblijf te Woudsend overleed te Maastricht op 25 mei 1856 zijn schoonmoeder
Catharina Lute. De reistijd was natuurlijk te lang om tijdig bij de begrafenis aanwezig te kunnen zijn,
mocht het bericht dienaangaande Foke tijdig bereikt hebben. Wel blijken Foke en echtgenote op 8 juli
daaropvolgend in Maastricht te zijn om de Memorie van successie mede op te stellen en te onderteke-
nen.
In Woudsend werden twee kinderen geboren die ook aldaar hervormd gedoopt werden. Op 12 mei
1858 verliet het gezin, nu vijf kinderen rijk, definitief Woudsend, om zich opnieuw in Maastricht te
vestigen39. Was het nu zijn vrouw die heimwee parten speelde?

1858-1860: Maastricht
Het gezin kwam te Maastricht aan op een onbekend tijdstip, edoch vóór 12 september 1858, en ging
wonen in de Tongersestraat (huidige nrs. 29 en 80). Hij voorzag in onderhoud als werkman (1858)
en leerlooiersgezel (1859). Te Maastricht overleed een van zijn kinderen (wellicht is de inspannende
reis hier debet aan geweest). Het gezin werd uitgebreid met een zoontje dat dezelfde namen kreeg als
het overleden kind.
Op 23 maart 1860 verkreeg Foke (Fokke Wytzes Boerma, veldwachter (sic!)) voor zich en zijn gezin
een verhuisbiljet en verlaat Maastricht om zich in Eijsden, een dorp dat reeds sedert 1632 een her-
vormde gemeenschap herbergde, te vestigen40. Aldaar had hij de functie van koster van die gemeen-
schap aanvaard. In het lidmatenregister werd zijn komst vastgelegd: 'ingekomen I april 1860, met
attestatie van Maastricht'.

1860-1889: Maarland (gemeente Eijsden)
In de gemeente Eijsden, zo'n 10 km zuidelijk van Maastricht, ging hij wonen op de Steeg tussen Oost
en Maarland, naderhand op het Broek (huisnr. 2; Blokhuis 30) met als nadere aanduiding aan het
Spoor, aan de Spoorweg etc. te Maarland. Bij vestiging in Maarland was hij koster van de hervormde
gemeente van Eijsden. Dit bleef hij tot aan zijn dood in 1889.
In die functie verzocht hij, in zijn prachtige handschrift, aan het gemeentebestuur van Eijsden in 1866
en in 1877, om toekenning van een beloning van 20 franken, respectievelijk 5 gulden, vanwege het
luiden van de klokken bij gelegenheid van het overlijden van Anna Pavlona (Paulona), grootvorstin
van Rusland, weduwe van koning Willem II (1865) en bij gelegenheid van het overlijden van Sofia
Frederika Mathilda, prinses van Württemberg, eerste echtgenote van koning Willem III (I877)4',
omdat hem gebleken was dat de koster van de katholieke gemeenschap ook een vergoeding had
gekregen. Beide gratificaties werden toegekend. In het laatste geval moest echter de Commissaris des
Konings eraan te pas komen, die het gemeentebestuur er fijntjes op wees tot uitbetaling over te gaan
daar het 'met het oog op de zaak die het hier geldt... niet passend [is] dat te dien aanzien moeijelijkhe-
den rijzen'.

Eijsden is tevens gelegen aan de spoorlijn Luik-Maastricht die op 10 november 1861 werd geopend.
Foke's echtgenote werd aangenomen als spoorwegbeambte in de functie van overwegwachtster (ba-
rierwachtster) aan de overgang op het Broek tussen Maarland en Oost. Zij komt in die hoedanigheid
voor op de lijsten van patentplichtigen van Eijsden van de dienstjaren 1863-64, 1864-65, 1865-66,
en 1866-6742. Maar ook na het overlijden van Foke in 1889 wordt ze nog als barierwachtster vermeld.
Ook Foke was als overwegwachter werkzaam. Het spoorhuis dat ze betrokken (blokhuis 30, op het
Broek no. 2) lag uiteraard pal aan de spoorlijn. Het werd in ca. 1965 afgebroken. De fundamenten zijn
nog zichtbaar43.

Het echtpaar Boersma-Fourestier Lanous kreeg in Maarland nog vijf kinderen die zij uiteraard her-
vormd lieten dopen en hun belijdenis doen. Zoals toen veelal gebruikelijk, werden de zes dochters op
ca. 16-jarige leeftijd uit huis geplaatst om als dienstbode te gaan werken, met name in het nabij gele-
gen Maastricht, maar ook verder gelegen plaatsen als Aken en Brussel kwamen in aanmerking. Eén
zoon trad in de vroege voetsporen van zijn vader en werd beroepsmilitair, de andere trad in de latere
voetsporen van zowel zijn vader als zijn moeder en ging bij de spoorwegen werken. Beiden staan aan
de basis van twee takken Boersma die tot op heden nakomelingen hebben.
Het bereiken van de huwbare leeftijd van hun kinderen bracht overigens problemen met zich mee. De
hervormde huwelijksmarkt ter plaatse was immers krap. Min of meer noodgedwongen werden sommi-
gen katholiek. Deze kinderen kwamen in een moeilijke positie te verkeren. De onderlinge contacten
werden minder, soms zelfs geheel verbroken. Dit fenomeen, gepaard aan een grote mobiliteit alsook
de beroepskeuze van een aantal aangehuwden (veel militairen), heeft er mede toe geleid dat de lotge-
vallen van een aantal kinderen en hun nageslacht zo korte tijd later slechts zeer moeizaam waren te
reconstrueren.
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Blokhuis 30 'aan de Spoorweg' ie Maarland,
woonhuis van Foke W. Boersma, afgebroken ca. 1960

Foke overleed te Maarland aan de Spoorweg op 11 april 1889. Zijn echtgenote bleef achter met twee
kinderen, de anderen waren gehuwd en/of uithuizig. Anna Elisabeth Fourestier Lanous overleed te
Maarland in het spoorhuis op I juli 1902. Ze werden beiden begraven op het kerkhof van de Hervorm-
de Gemeente in Eijsden (Caestert).

Uit dit huwelijk (allen hervormd gedoopt):

1. Maria Catharina (Cato) Boersma, geb./ged. Maastricht 18/29-7-1849, aangeno-
men als lidmaat te Eijsden 2-4-1865 (bevestigd 14-4-1865), vertrok met attestatie
op 2-10-1870 naar Maastricht om daar als dienstbode te gaan werken en wonen,
werd katholiek, overl. Heer (bij tijdelijke aanwezigheid) 10-5-1915, tr. Maastricht
2-10-1878 Willem Verkerk, geb. ald. 24-6-1840 (door ouders erkend bij huwe-
lijk), katholiek, militair Koninklijke Nederlandse landmacht en bij het KNIL
(gepensioneerd als zodanig in 1877; hoogste rang: kanonnier tweede klasse), ten
tijde van huwelijk (1878) dagloner, landbouwer, agent van politie (1879), portier
(1881-1883), sub ontvanger der belastingen (1894, 1906) en douanebeambte
(1913), overl. Heerlen 16-1-1920, zn. van Hubertus Verkerk, uit Zierikzee, ka-
nonnier bij het Tweede Regiment Vesting Artillerie in garnizoen te Maastricht,
later magazijnknecht in het magazijn van Oorlog te Maastricht, en Joanna Bad-
jou, strijkster (ten tijde van de geboorte van haar zoon Willem was ze herbergier-
ster).
Cato Boersma was sedert december 1870, ze is dan 21 jaar, als dienstbode werkzaam en woonachtig
in Maastricht, na eerst als dienstmeid werkzaam te zijn geweest (inwonend) bij de te Eijsden in de
Spauwenstraat woonachtige predikant Jan Rudolf Dinckgreve. Tot aan haar huwelijk in 1878, een
periode van bijna acht jaar, bleef ze als dienstbode werkzaam en verbleef op vier verschillende adres-
sen in Maastricht. In het huwelijksjaar had ze kennis gemaakt met Willem Verkerk, die net terug was
(inschrijving te Maastricht in het bevolkingsregister geschiedde op 2 februari 1878) uit Nederlandsch-
Indië, alwaar hij als soldaat in het Koninklijk Nederlands Indisch Leger (KNIL) had gediend. Zijn
militaire loopbaan laat zich als volgt reconstrueren44: op 3 september 1855 (hij is dan net 15 jaar)
werd hij toegelaten als vrijwilliger 'zonder handgeld' bij het Tweede Regiment Vesting Artillerie als
kanonnier 2e klasse voor een eerste periode van 10 jaar (hij werd derhalve later vrijgesteld voor
opkomst vervulling Nationale Militie: Maastricht, lichting 1859). De aangegane periode maakte hij
echter niet vol. Op 4 maart 1859 verruilde hij het Tweede Regiment Vesting Artillerie voor het KNIL
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Het gezin Verkerk-Boersma. Achtergrond v.l.n.r.: Wilhelmina M.C. Verkerk (1879-1906), Christina F.A.
Verkerk (1885-1973), Maria B. Verkerk (1894-1910), Maria Catharina Boersma (1849-1915), Willem
Verkerk (1840-1920); voorgrond v.l.n.r: Willem J.H. Verkerk(1883-1959), PaulusJ. Verkerk (1888-1936)
en Johannes E Verkerk (1890-1960)

(werfdepot Harderwijk). Zijn signalement luidde op dat moment: lengte: 1 el 6 palmen 8 duimen en
8 strepen (1.688 meter); aangezicht: ovaal; voorhoofd: rond; ogen: grijs; neus: breed; mond: ordinair
(=gewoon); kin: rond; haar en wenkbrauwen: blond; geen merkbare tekenen. Hij ging een nieuwe
verbintenis aan voor een eerste periode van zes jaar, te rekenen vanaf de dag van inscheping naar
Oost-Indië, en kreeg een handgeld van 100 gulden. Hij werd ingelijfd bij de Artillerie.
Op 18 mei 1859 vertrok hij vanuit Brouwershaven aan boord van het schip Alcor. Door de slechte
weersomstandigheden moest dit schip op 30 mei daaropvolgend in Lissabon de haven aandoen. De
schade aan de bodem was zo ernstig dat niet verder kon worden gevaren. Verkerk werd daarop op het
schip Bilderdijk geplaatst en vervolgde op I augustus van dat jaar de reis naar Oost-lndië. Hij zou er
18 jaar vol maken: op 27 augustus 1877 keerde hij per stoomschip Celebes terug naar Nederland waar
hij op 10 november 1877 te Nieuwendiep aankwam. Per 16 november daaropvolgend werd hem een
levenslang pensioen van 298 per jaar toegekend, een vorstelijk bedrag, vergelijkbaar met eenjaarinko-
men van een handarbeider, en dat voor iemand van net 37 jaar. Bij K.B. van 6 november 1865 (nr.
41) was aan Willem een bronzen medaille (zoals ingesteld bij K.B. van 22-9-1855, nr. 64) uitgereikt.
Kort daarvoor een loffelijk getuigschrift 'wegens met levensgevaar redden van een Inlandsen fuselier
uit de snelstroomende Balangan rivier te Amoenthaij' (31 mei 1865). Op 10 februari 1910 ontving
hij nog eens een getuigschrift 'voor menschlievend hulpbetoon'.

Na zijn huwelijk met Cato Boersma verbleef hij, alsook zijn echtgenote en hun kinderen, nog geruime
tijd in door de landmacht ter beschikking gestelde woningen. Zo vertrokken zij op 21 april 1879 voor
vijf maanden naar de garnizoenplaats Oirschot. Reeds op 3 september van dat zelfde jaar keerden zij
in Maastricht terug. Daar zouden ze blijven tot 3 (Willem) respectievelijk 13 april (Cato en kinderen)
1888, op de adressen Lindekruis 1447 B, Maagdendries 1447, Gubbelstraat 595 en Kleine Looier-
straat 2541. Dan verhuizen ze naar Gronsveld, Dorpstraat. Na zijn pensionering vulde Willem zijn
pensioen aan ondermeer als dagloner, landbouwer, agent van politie (1879), portier (1881 -1883), sub
ontvanger der belastingen (1894, 1906), agent van politie en als douanebeambte (1913). Na het over-
lijden van zijn vrouw in 1915 vertrok Verkerk op 3 februari 1916 naar Utrecht (Bankaplein) en van-
daar reeds op 26 januari 1917 naar Noordwijk ZH, dat hij weer verruilde voor Heerlen, waar hij in
1920 overleed.
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Uit dit huwelijk:
a. Wilhelmina Maria Catharina Verkerk, geb. Maastricht 16-10-1879, ged. ald. (herv., St. Jan) 2-11-

1879, overl. Herstal (B) 6-12-1906, tr. Jean Joseph Vanhal, geb. ca. 1881, tramconducteur (1906).
b. Johanna Hubertina Eleonora Verkerk, geb. Maastricht 9-7-1881, ged. ald. (herv., St. Jan) 14-8-

1881, overl. ald. 8-9-1882.
c. Willem Johannes Hubertus (Bèr) Verkerk, geb. Maastricht 28-8-1883, ged. ald. (herv., St. Jan) 9-9-

1883, militair bij de Koninklijke Nederlandse Landmacht, later ambtenaar bij de voogdijraad,
overl. Ede 12-12-1959, tr. Zeist 11 -8-1910Heintje Overhorst, geb. ald. 27-12-1879, overl. Utrecht
30-11-1958, dr. van Johannes Overhorst, arbeider, en Maria Achterberg.

d. Christina Franciska Alligondis Verkerk, geb. Gronsveld 13-7-1885, overl. Luik (B) 18-9-1973,
tr. ald. 2-11-1907 Joseph Jules Hainaux, geb. Dolembreux (B) 5-2-1882, bediende, overl. Chenée
(B) 6-5-1959, zn. van Francois Joseph Hainaux en Julie Thiernesse. Zij woonden in Esneux (B),
Rue de Méry 4.

e. Paulus Josephus (Paul) Verkerk, geb. Gronsveld 22-3-1888, werkman, bediende, overl. Sprimont
(B) 18-9-1936, tr. ald. 13-9-1913 Maria Jeanne Julienne Lejaer, geb. Forêt (B) 29-11-1887, dr.
van Servais Henri Joseph Lejaer, bediende, en Marie Marguerite Louise Brisko. Zij woonden in
1917 kortdurend in Gronsveld en vertrokken in dat zelfde jaar naar Hoensbroek, daarna weer naar
Sprimont (B). Na het overlijden van Verkerk vertrok zijn echtgenote op 30 januari 1937 naar Luik,
Rue Chaudfontaine 1.

f. Johannes Franciscus (Jean) Verkerk, geb. Gronsveld 2-12-1890, onbezoldigd gemeente veldwach-
ter en bode te Maastricht, overl. ald. 25-7-1960, tr. Hoensbroek 22-3-1919 Marie Hermine (Her-
mien) Degée, geb. Sprimont (B) 22-1-1894, overl. Maastricht 30-10-1990, dr. van Louis Degée
en Virginie Houssa. Vertrok in 1911 vanuit Gronsveld naar Sprimont (B), maakte daar kennis met
zijn aanstaande echtgenote, en vluchtte in W.O. I terug naar Nederland.

g. Maria Barbara (Berbke) Verkerk, geb. Gronsveld 13-1-1894, overl. Gronsveld 4-5-1910.

2. Anna Cornelia Boersma, geb./ged. Maastricht 3/16-3-1851, verbleef van 15-3-
1866 tot 22-9-1866 in Bergen op Zoom, aangenomen als lidmaat te Eijsden 14-4-
1867 (bevestigd 19-4), overl. Amsterdam 25-4-1919, tr. Eijsden 13-4-1874 Jo-
hann Heinrich Wilhelm Kip, geb. Isselbergh (Pruisen) 29-11-1849, hervormd,
aangenomen als lidmaat Maastricht 11-4-1867, smid, slotmaker, militair Konink-
lijke Nederlandse Landmacht (gepensioneerd als sergeant), kantoorbediende,
overl. Diemen 13-7-1928, zn. van Gerhard (Gerardus) Kip, uit Doetinchem, fa-
brieksarbeider te Maastricht, koster, en Christina Elisabeth Kamps. Hij tr. (2) (hij
is dan 71 jaar!) 's-Gravenhage 27-10-1920 Johanna Carolina Lenselink, geb.
Maastricht 10-6-1864, overl. Bussem 29-1-1961, dr. van Jacobus Gerardus Len-
selink, kleermaker, en Johanna Petronella Dörge, modewerkster (zij is een zuster
van de sub c. genoemde Johan Lenselink die huwde met een dochter van Kip!).

Johann Heinrich Wilhelm Kip (1849-1920)
en echtgenote Anna Cornelia Boersma (1-2, 1851-1919)
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Anna verliet op 12 april 1869, samen met haar zuster Maria het ouderlijk en was van 20 april 1869
tot 2 februari 1874 werkzaam als dienstbode te Maastricht, en ook aldaar woonachtig (zij verbleef
gedurende die bijna vijfjaar op zeven verschillende adressen).
Johann Kip werd beroepsmilitair, zij het na enige aarzeling, bij de Koninklijke Nederlandse Land-
macht45. Hij begon zijn carrière op 30 november 1867 als soldaat bij het Tweede Regiment Infanterie
in garnizoen te Maastricht. Zijn eerste contract tekende hij voor een periode van zes jaar. Daarbij
kreeg hij 30 gulden handgeld. Hij had op dat moment reeds zijn volwassen lengte (!) bereikt: 1.61
meter. Zijn persoonsbeschrijving luidde als volgt: aangezicht: ovaal; voorhoofd: plat; ogen: grijs;
neus: klein; mond: gewoon; kin: rond; haar en wenkbrauwen: blond; en had geen opmerkelijke kente-
kens. Zijn promotiepad verliep op de gebruikelijke wijze: korporaal (6-4-1868), korporaal scherp-
schutter (9-1 -1871) en sergeant (17-2-1872). Als gevolg van zijn vrijwillige engagering bij het leger
kreeg hij natuurlijk vrijstelling van opkomst voor de Nationale Militie (Militielichting Maastricht,
1869). Op 29 november 1873 zaten zijn zes jaar erop waarna hij de dienst verliet 'met paspoort' (staat
van dienst en bewijs van goed gedrag). Het is dan dat hij in het huwelijk treedt met Anna Boersma.
Zij woonden in Maastricht achtereenvolgens in de Brusselsestraat 1927 en in de St. Pieterstraat 2560.
Hij probeerde het gedurende vier jaar in de burgermaatschappij als smid en slotmaker, maar keerde
in 1877 terug bij zijn onderdeel. Op 18 december 1877 ging hij namelijk opnieuw een contract aan
voor 6 jaar. Nu kreeg hij 60 gulden premie. Hij zou nog vaak bijtekenen (1883, zes jaar, met 120
gulden premie; 1889, zes jaar; 1895, vier jaar; 1899, vijfjaar). Zijn loopbaan verliep via diverse
dienstonderdelen. Bij zijn heraantreden in 1877 werd hij opnieuw ondergebracht als soldaat bij het
Tweede Regiment Infanterie, echter nu in garnizoen te Grave. Hij werd al snel bevorderd tot korporaal
(1-4-1878) en daarna in zijn eindrang van sergeant (11-4-1881). Per 20 november 1881 werd hij
overgeplaatst naar de pupillenschool (Loosdrecht).

Per 13 december 1895, werd hij overgeplaatst, mogelijk als gevolg van de geconstateerde 'huidader-
netten in beide knieholten', bij het Zevende Regiment Infanterie, waarvan hij deel bleef uitmaken tot
zijn pensionering per 31 juli 1903. Er werd aan hem een pensioen toegekend van 432 gulden per jaar
(K.B. van 20-7-1903, nr. 71) en dat was een ruim bemeten bedrag. Kip werd in 1886 (18 december)
onderscheiden met de bronzen medaille, in 1898 (18 december) met de zilveren medaille (18 decem-
ber), in 1900 werd hem de bronzen medaille in de Orde van Oranje Nassau met de gekruiste zwaarden
toegekend (K.B. van 27-8-1900, nr. 45) en in 1903 (1 maart) kreeg hij het onderscheidingsteken
vanwege zij 30-jarige dienstverband.
Sedert 17 december 1895 woonden het gezin Kip-Boersma in Amsterdam, komende van Loosdrecht.
Hier woonden ze op elf 1 verschillende adressen. Het laatst woonden het echtpaar Kip-Boersma in bij
hun dochter Anna. Na zijn pensionering was Johann Kip nog werkzaam als boekhouder. Op 2 maart
1906 verhuisden ze naar Beek Lb. (geboortegrond blijft trekken!). In 1914 vierden ze daar hun 40-

jarig huwelijksjubileum. Ze bleven daar wonen tot 10 december 1915, waarna ze terugkeren naar
Amsterdam. Na het overlijden van Anna Cornelia verhuisde Johan in 1920 naar 's-Gravenhage,
Boijlestraat, waar hij hertrouwde met Johanna Carolina Lenselink, wier broer Johan (volgt sub c.)
gehuwd is met een dochter van Kip. Op 26 april 1923 verhuisden zij naar Diemen, Ouderkerkerlaan.
Na het overlijden van Kip verhuisde zijn echtgenote op 26 april 1940 naar Bussem, Huizerweg, al-
waar ze in 1961 overleed.
Uit dit huwelijk:

a. Eduard Gradus Christiaan Theodoor Kip, geb. Maastricht 18-5-1874, overl. ald. 10-6-1874.
b. Anna Catharina Elisabeth Kip, geb. Maastricht 4-5-1875, ged. ald. (herv., St. Jan) 16-5-1875,

overl. Amsterdam 28-2-1915, tr. ald. 15-10-1903 Hendrik David Meijer, geb. Amsterdam 6-1-
1870, militair bij de Nederlandse landmacht (hoogste rang: sergeant), als KNIL-soldaat gede-
tacheerd in Nederlandsch-Indië, gemeente-ambtenaar te Amsterdam, overl. Hilversum 5-7-1936,
zn. van David Meijer, schoenmaker, en Maria Cornelia Pieters. Hij tr. (2), met dispensatie verbod
bedoeld in artikel 88 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek (verleend bij K.B. van 28-8-1915) Louiza
Gerardina Kip, een zus van zijn eerste echtgenote (zie hierna sub e).
Hendrik Meijer was beroepsmilitair bij de Nederlandse landmacht46. Op 6 oktober 1888 tekende
hij zijn eerste contract voor een periode van acht jaar en ontving een premie van 30 gulden. Hij
begon zijn loopbaan als hoornblazer bij het Vijfde Regiment Infanterie. Op 30 april 1888 werd hij
bevorderd tot korporaal .Per 15 december van dat zelfde jaar werd hij overgeplaatst bij het Zeven-
de Regiment Infanterie. Hij was toen 1.649 meter groot en zijn persoonsbeschrijving luidde als
volgt: aangezicht: ovaal; voorhoofd: gewoon; ogen: bruin; neus en mond: gewoon; kin: spits; haar
en wenkbrauwen: bruin; geen merkbare tekenen. Als gevolg van zijn vrijwillige dienstname werd
hij uiteraard vrijgesteld van opkomst voor vervulling Nationale Militie (Amsterdam, lichting
1890).
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Amper geaclimatiseerd, of juist niet, moest hij op 8 september 1890 voor de Krijgsraad in het 4de
militaire arrondissement verschijnen ter zake van 'tweede desertie in tijd van vrede, door, zonder
verlof, langer dan twee dagen van zijn korps afwezig te zijn gebleven'. Het bleek hem niet moge-
lijk 'zijners afwezigheid ten genoegen des rechters te bewijzen' en werd dientengevolge op 12
september, ingaande 19 september, veroordeeld tot drie maanden miltaire detentie met degradatie.
Op 18 december 1890 werd hij weer in de sterkte gebracht in de rang van soldaat. Dit weerhield
hem er niet van op 16 januari 1894 voor één jaar bij te tekenen (met een premie van 10 gulden)
en op 16 januari 1895 nog eens voor vier jaar. Hiervoor ontving hij een premie van 40 gulden.
Hij behoorde niet tot de lieverdjes van het korps want op 4 februari 1897 werd hij richting Koloni-
aal Werfdepot gedirigeerd ter voorbereiding op een KNIL-bestaan. Voor dit besluit werd terugge-
grepen op een K.B. van 22 april 1887, nr. 33. Hij zou voor ca. 4 jaar in Nederlandsch-lndië gede-
tacheerd worden. Meijer was inmiddeld opgeklommen tot sergeant (9-3-1895) en had kort daar-
voor (18-12-1896) nog het onderscheidingsteken ontvangen vanwege zijn zesjarig dienstverband.
Het mocht niet baten. Reeds op 17 april 1897 vertrok hij vanuit Amsterdam aan boord van het
stoomschip Burgemeester den Tex naar Batavia. Daar kwam hij aan op 26 mei en werd geplaatst
bij het Tweede Reserve Bataljon. In 1898 werd hij ingezet bij de krijgsverrichtingen bij Atjeh.
Hiervoor zou hij later onderscheiden worden. Er volgden nog twee overplaatsingen ter plaatse:
vooreerst naar het Zestiende Bataljon Infanterie (8-8-1899), later (27-10-1899) naar het Vierde
Bataljon Infanterie. Op 10 april 1900 werd hij onderscheiden met de bronzen medaille (zonder
gratificatie).

Op 8 januari 1901 werd besloten dat hij naar Nederland terugmocht. Hij verliet Batavia op 6 maart
aan boord van hetzelfde stoomschip dat hem vier jaar eerder daar gebracht had en ontscheepte op
8 april in Amsterdam. Op dezelfde dag werd hij overgebracht naar het Koloniaal Werfdepot en één
dag later werd hij weer in de sterkte gebracht van het Zevende Regiment Infanterie. Op 12 juli
daaropvolgend werd hem het Algemeen Ere-teken voor belangrijke Krijgsverrichtingen met gesp
Atjeh 1896-1900 uitgereikt. Hendrik Meijer verlengde zijn diensttijd nog tweemaal met 3 jaar (op
8-1-1903 en op 8-1 -1906). Op 23 juli 1904 werd hij benoemd tot sergeant-onderwijzer. De laatste
termijn maakte hij niet vol. Mogelijk als gevolg van zijn 'verminderde gehoorscherpte op het
rechteroor, tot 2 meter fluisterstem' werd hij op 16 april 1906 uit de dienst ontslagen. Per diezelfde
dag verbond hij zich wel als vrijwilliger 'tot de leeftijd van 50 jaar', in de rang van sergeant, bij
het Reserve personeel van de Landmacht-infanterie. Per I augustus 1909 werd hij als sergeant
ingelijfd bij het Zevenentwintigste Bataljon Landweer-infanterie.

c. Maria Christina Kip, geb. Maastricht 25-4-1877, ged. ald. (herv., St. Jan) 13-5-1877, dienstbode
tot aan haar huwelijk, achtereenvolgens te Amsterdam, Nieuwersluis, Maastricht, Haarlem en
Amby (Maastricht), overl. Baarn 1 -7-1956, tr. Amsterdam 19-5-1904 Johan Christiaan Lenselink,
geb. Amsterdam 3-12-1872, kantoorbediende, directiesecretaris, overl. Baarn 14-10-1936, zn. van
Jacobus Gerardus Lenselink, kleermaker, en Johanna Petronella Dörge.

d. Wilhelmina Hendrika Kip, geb. Grave 9-10-1878, dienstbode, o.a. te Amsterdam, Maastricht (St.
Pieter), Hulsberg en laatstelijk te Urmond bij de predikant Tiemen Geerts Meester, overl. (slechts
36 jaar oud, amper 5 maanden na haar huwelijk) Urmond 4-9-1915, tr. Beek Lb. 8-4-1915 Jacobus
van Dioden, geb. Urmond 5-5-1880, landbouwer te Urmond, vertrok in 1928 naar Deurne, overl.
's-Hertogenbosch 8-4-1940, zn. van Peter Hendrik van Didden en Cecilia Surber.

e. Louiza Gerardina Kip, geb. Grave 8-8-1881, dienstbode, achtereenvolgens o.a. te Amsterdam,
Watergraafsmeer, Brussel, Watergraafsmeer, Hilvarenbeek, Beek Lb., Breda, Amsterdam, Beek,
Amsterdam, overl. Baarn 22-11-1966, tr. Beek Lb. 24-9-1915, haar schoonbroer Hendrik David
Meijer (zie hiervoor sub b).

f. Johan Hendrik Christiaan Kip, geb. Loosdrecht 16-1-1883, kantoorbediende, ongehuwd, overl.
Amsterdam 10-7-1904 (slechts 21 jaar oud).

3. Maria Anna Jacobina Boersma, geb./ged. Maastricht 22-1/6-2-1853, als lidmaat
te Eijsden aangenomen en bevestigd op 16-10-1868, dienstbode te Maastricht
1869-1878, overl. 's-Gravenhage 6-7-1930 (begr. Maastricht), tr. Eijsden 25-2-
1879 (met toestemming van de bevelvoerend kolonel van het tweede Regiment
Infanterie) Leonardus Piekema, militair Koninklijke Nederlandse Landmacht
(hoogste rang: sergeant), boekhouder, kantoorschrijver, geb. Maastricht 22-6-
1851, ged. ald. (herv., St. Jan) 29-6-1851, belijdenis 11 -4-1857, overl. St. Pieter,
Bleekerij, 15-9-1911 (begr. Maastricht), zn. van Wijbe Piekema (hervormd), uit
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Maria Anna Jacobina Boersma (1-3, 1853-1930)

Leeuwarden, schoenmaker, kantoorbediende en boekhouder te Maastricht (ver-
trok in 1871, kort na het overlijden van zijn echtgenote, naar Poppelsdorf in Prui-
sen), en Catharina Moor (katholiek).
Leonardus Piekema werd op 9 mei 1871 ingedeeld als loteling van de Nationale Militie van de lich-
ting van 1871 (Maastricht) bij het Tweede Regiment Infanterie47. Zijn persoonsbeschrijving was als
volgt: lengte 1.645 meter; aangezicht: rond; voorhoofd: laag; ogen: blauw; neus: spits; mond: groot;
kin: spits; haar en wenkbrauwen: bruin; geen merkbare tekenen. Per 7 januari 1872 zette hij zijn
lotelingstatus om in een vrijwillige beroepsverbintenis voor een periode van 6 jaar. Dit leverde hem
30 gulden handgeld op. Hij herhaalde dit nog drie keer, respectievelijk op 7 januari 1878 (met 120
gulden premie), op 5 januari 1884 (eveneens met 120 gulden premie) en op 6 januari 1890. Zijn
loopbaan verlieperggladjes: 26-10-1871: korporaal; 21 -3-1873: korporaal scherpschutter; 11-4-1874:
fourier; 9-2-1875: sergeant; 6-4-1876: fourier; 6-3-1879: sergeant; 9-1-1891: sergeant-onderwijzer.
Op 9 mei 1883 werd hem de bronzen medaille opgespeld. De laatste termijn maakte hij niet vol. Op
31 mei 1893 werd hij uit de sterkte gebracht en werd hem een voortdurend pensioen van 432 gulden
per jaar toegekend (K.B. van 23-5-1894, nr. 4).
Maria Boersma verliet op 12 april 1869, amper 16 jaar oud, het ouderlijk huis, om evenals haar zuster
Anna Cornelia in Maastricht als dienstbode te werken. Met tussenpozen was ze als zodanig aldaar
werkzaam tot en met 23 januari 1878, op liefst zeven verschillende adressen. Op I6mei 1878 vertrok
ze kortdurend naar Aken.
Terstond na haar huwelijk met Leonardus Piekema in 1879 verkregen zij, en de twee voorkinderen,
die geboren en tot dan gehuisvest waren in het spoorhuis van haar ouders te Eijsden (Maarland),
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kwartier in een van de gebouwen van het leger (Maastricht, Tongersestraat 2239). Hier verbleven ze
van 2 maart 1879 tot 1 november 1888. Enige van hun kinderen werden op dat adres geboren. Per
laatst genoemde datum verhuisden ze naar elders in Maastricht (Brusselsestraat 1926, na vernumme-
ring 3). Na zijn actieve diensttijd vulde Piekema zijn pensioen aan als boekhouder en kantoorschrij-
ver.
Het gezin Piekema-Boersma verhuisde nog al eens. Zo woonden zij achtereenvolgens in Maastricht
(1893), Heer (1888-1894), Maastricht (1894), Meerssen (1895), Maastricht (1895), weer Heer (1896),
nog eens Maastricht en uiteindelijk te St. Pieter op de Bleekerij (1903). Na het overlijden van Piekema
in 1911 ging zijn weduwe inwonen bij hun dochter Victoire en haar echtgenoot, de militair Ariën
Tegel (volgt onder f.), die op dat moment in garnizoen te Maastricht was. Zij bleef bij hen inwonen
tot aan haar overlijden in 1930 te 's-Gravenhage (Maretakstraat 39), terwijl haar andere kinderen
successievelijk hun eigen weg waren gegaan.
Uit dit huwelijk (allen hervormd gedoopt):
a. Anna Elisabeth Piekema (voorhuwelijks kind; erkend door de ouders bij huwelijk), geb./ged.

Eijsden (Maarland) 6/14-1-1877, belijdenis Maastricht 26-3-1896.
Zij werd een aantal jaren opgevoed bij haar grootouders Boersma, terwijl haar moeder als dienst-
bode werkzaam was te Maastricht. Op 12 april 1898 is ze ongehuwd bevallen van een zoontje,
Cornelis Piekema, geb. Heer, aldaar overleden op 24-5-1898.

b. Wilhelmina Cornelia (Cornelia) Piekema (voorhuwelijks kind; erkend door de ouders bij huwe-
lijk), geb./ged. Eijsden (Maarland) 28-3-1878/2-3-1879, belijdenis Maastricht 8-4-1897, is na het
overlijden van haar eerste man katholiek geworden, strijkster, overl. Beek 9-10-1957, tr. (1) ald.
3-5-1902 Willem Frederik de Koning, geb. Beek Lb. 13-4-1874, hervormd, winkelbediende, overl.
Beek Lb. 26-2-1910, zn. van Jacob de Koning uit Leiden, tabakskerver, fabrieksarbeider, en Janne-
tje Neuteboom; tr. (2) Beek Lb. 17-2-1911 Pieter Smeets, geb. ald. 12-6-1886, katholiek, mijnwer-
ker, overl. ald. 3-9-1966, zn. van Christiaan Smeets, leidekker, en Maria Catharina Hubertina
Gelissen.

c. Fokke Johan Piekema, geb. Maastricht6-12-1879, ged. ald. (herv., St. Jan) 25-1-1880, overl. Heer
7-10-1894.

d. Pieter Jan Lodewijk Piekema, geb. Maastricht 22-8-1881, ged. ald. (herv., St. Jan) 4-9-1881, overl.
ald. 17-8-1882.

e. Pieter Jan Lodewijk (Louis) Piekema, geb. Maastricht 13-1-1883, ged. ald. (herv., St. Jan) 25-2-
1883, militair Koninklijke Nederlandse Landmacht (hoogste rang: sergeant-schrijver), later KN1L-
militair, tr. Soerabaja 20-6-1914 (de inlandse) Eugenie Melanie Dinsbach.
Louis Piekema werd op 7 september 1906, op grond van artikel 159 der Militiewet van 1901, als
achtergebleven loteling van de lichting van 1903 (gemeente Heer) bij het Tweede Regiment Infan-
terie ingelijfd48. Kort daarna werd hem bij K.B. van 2 november 1906 (nr. 31) vergunning verleend
tot het aannemen en dragen van de Franse Koloniale medaille met gesp 'Sahara'. Duidt dit erop
dat hij in het Franse Vreemdelingenlegioen is geweest? Hierop volgden nog enige promoties: op
20 maart 1907 tot korporaal en op 27 juli daaropvolgend tot sergeant. Dan besloot hij per 5 novem-
ber 1907 een contract voor 10 jaar aan te gaan. Voor elk jaar werkelijke dienst zou hij een premie
van 10 gulden ontvangen. Op 21 juli 1909 werd hij bevorder tot sergeant-fourier. Wanneer zijn
legeronderdeel in 's-Hertogenbosch kwartier maakt, blijkt hij vermist te worden (20 augustus
1909). Eén maand later (op 18 september) werd hij als deserteur afgevoerd. Op 18 mei 1910 meld-
de hij zichzelf aan. Terstond werd hij voor de Krijgsraad opgebracht. De opgelegde straf was niet
mals: ingaande 27 mei 1910 twaalf dagen gevangenisstraf en twee maanden militaire detentie met
degradatie, dit ter zake van 'geweldpleging tegen- en vernietiging van goederen, wederspannig-
heid, en eerste desertie in tijd van vrede'.
Op 12 juli 1910 was hij weer terug bij af: soldaat. Per 7 augustus 1910 werd hij weer in de sterkte
gebracht. Niet voor lang want op 12 november 1910 verruildde hij het Tweede Regiment Infanterie
voor het KNIL (algemene reserve). Hij ging een verbintenis aan voor 6 jaar en ontving een premie
van 225 gulden, waarvan er voor hem 75 werden ingelegd bij de Rijkspostspaarbank. Op 3 decem-
ber daaropvolgend, na een korte opleiding in Nijmegen, monsterde hij aan op het stoomschip
Rindjani, op 7 januari 1911 kwam hij aan in Oost-Indië. Hij maakte zijn zesjaarscontract niet vol.
Op 22 juli 1914 werd hem een paspoort verleend met curriculum vitae van goed gedrag, nadat hij
twee dagen eerder te Tjimaki was afgezwaaid (hoogste rang: sergeant schrijver) na het aanstellen
van een plaatsvervanger. Had zijn huwelijk op 20 juni daaraan voorafgaand hier iets mee te doen?

f. Victoire Cathérine (Vic) Piekema, geb. Maastricht 8-1-1885, ged. ald. (herv., St. Jan) 15-3-1885,
belijdenis 23-3-1902, overl. 's-Gravenhage 5-2-1953, tr. St. Pieter 16-10-1909 Ariën Tegel, geb.
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Den Helder 25-8-1876, militair Koninklijke Nederlandse Landmacht (hoogste rang: adjudant
onderofficier administrateur), overl. Hilversum 1 -8-1957, zn. van Ariën Tegel en Maria Willemina
Morée.
Ariën ging op 11 april 1894 een vrijwillige verbintenis aan, voor een eerste periode van zes jaar,
met de Koninklijke Nederlandse Landmacht en werd geplaatst bij het Instructie Bataljon49. Een
kwetsuur aan zijn rechterooglid en een aderbreuk 'in geringen graad' van de linkerzaadstreng' kon
daar niets aan afdoen. Zijn verdere persoonsbeschrijving luidde op dat moment: aangezicht: ovaal;
voorhoofd: hoog, ogen: grijs; neus en mond: gewoon; kin: rond; haar en wenkbrauwen: blond;
lengte: 1.7l4meter(1895: 1.735 meter). Reeds per 8 januari 1895 werd hij ingelijfd bij het Twee-
de Regiment Infanterie. Later (1-4-1913), hij had inmiddels nog drie keer voor 6 jaar bijgetekend,
ondanks zijn steeds verder achteruitgaande gezondheid ('gezichtszwakte op het linkeroog van 'A
en aderuitzettingen aan beide onderbenen in matigen graad') werd hij ondergebracht bij het Der-
tiende Regiment Infanterie. Per 11 april 1918 kreeg hij nog een contract van 6 jaar 'zonder pre-
mie'. Hij werd op 15 augustus 1923 'met paspoort wegens verbreking der dienst' op wachtgeld
gezet.
Eén dag later werd hij weer in de sterkte gebracht als reserve adjudant onderofficier administrateur.
Ariën doorliep zonder problemen alle onderscheiden rangen: korporaal titulair (16-9-1894), korpo-
raal (8-1-1895), sergeant (2-1-1898), sergeant wielrijder (8-4-1903), sergeant-majoor instructeur
(21-3-1906), sergeant-majoor administrateur (8-6-1913) en tenslotte adjudant onderofficier admi-
nistrateur (1-4-1919). De aan hem uitgereikte onderscheidingstekens zijn beperkt tot de gebruike-
lijke in verband met langdurige dienstverbanden. Zo op 25 augustus 1900 bij zijn 6-jarig dienstver-
band, de bronzen medaille op 11 april 1906 (12-jarig dienstverband) en op 11 april 1912 in ver-
band met zijn 18-jarig dienstverband. Op 11 april 1918 ontving hij nog de zilveren medaille.

g. JolumnaAmelia Piekema,geb. Maastricht 8-10-1887, hervormd, belijdenis Maastricht maart 1904.
h. Anna Comelia Piekema, geb. Maastricht 19-11 -1889, ged. ald. (herv., St. Jan) 2-2-1890, belijdenis

ald. maart 1907, verliet op 5-9-1911 het ouderlijk huis om als dienstbode in Breda te gaan werken,
overl. 's-Hertogenbosch 26-12-1958, tr. (1) Nijmegen 6-9-1917 Joseplnis Maria Anthonius Beu-
kers, geb. Maasland 19-2-1894, overl. Nijmegen 25-12-1929, zn. van Johannes Gerardus Christia-
nus Beukers, bierbrouwer, en Catharina Gerardina Maria van der Heijden; tr. (2) Ginneken en
Bavel 26-1 -1932 Charles Antonius Henricus Aloijsius Maria Lips, geb. Nijmegen 12-2-1882, arts,
overl. 's-Hertogenbosch 6-5-1969, zn. van Johannes Franciscus Lips en Jozina Maria Bronkhorst.
Hij tr. (1) Culemborg 15-5-1911 Aletta Johanna Versteegh, geb. ald. 13-7-1885, overl. Breda 12-6-
1925, dr. van Pieter Versteegh, arts, en Maria Annette Rudolphine Giese.

i. Leonie Antoinette (Leonie) Piekema, geb. Maastricht 3-6-1892, ged. ald. (herv., St. Jan) 3-7-1892,
belijdenis ald. 22-12-1909, kinderjuffrouw, gouvernante, was onder andere werkzaam te Arnhem,
Brussel en Ukkel, steeds vanuit haar woonplaats 's-Gravenhage, ongehuwd, overl. ald. 26-1-1984.

j . Leonard Cornelis (Leo) Piekema, geb. Meerssen 13-5-1895, ged. ald. (herv., St. Jan) 4-8-1895,
belijdenis ald. maart 1913, militair Koninklijke Nederlandse Landmacht (hoogste rang: sergeant),
later KNIL-militair (koloniale reserve), ongehuwd, overl. Putten 16-12-1923 aan de gevolgen van
TBC.
Leo vertrok op 14 november 1910 vanuit het ouderlijk huis te St. Pieter, 15 jaar oud, als vrijwiller
naar de garnizoensstad Kampen in Overijsel50. Hij tekende voor acht jaar. In Kampen werd hij op
21 november ingelijfd als soldaat bij het Instructie Bataljon. Per 1 juni 1912 werd hij geplaatst bij
het Tweede Regiment Infanterie in de rang van korporaal (hij was sedert 16 oktober 1911 korpo-
raal titulair). Per 1 april 1913 werd hij overgeplaatst naar het Dertiende Regiment Infanterie, waar-
na hij op 8 october daaropvolgend bevorderd werd tot sergeant. Het was in deze rang dat hij op 23
november 1915 naar de Koloniale Reserve (KNIL) werd gedirigeerd voor een periode van twee
jaar, ingaande de dag van ontscheping in Nederlands Indië, en ontving een premie van 300 gulden.
Na een korte opleiding in Nijmegen vertrok Leo vanuit Rotterdam op 12 januari 1916 aan boord
van het stoomschip Goentoer richting Batavia, een reis van zo'n zeven weken. Hij ontscheepte
daar op 4 maart. In Indië diende hij bij het Tweede en het Achtste Bataljon Infanterie. Op het einde
van zijn detacheringscontract werd hem vergunning verleend om zonder verband door te dienen.
Dat deed hij enige maanden (van 2 mei tot 2 november 1918). Voor deze periode ontving hij nog
een financiële schadeloosstelling van 25 gulden.
Op 14 december 1918 werd hem vergunning verleend om naar Nederland terug te keren. Dat
gebeurde op 20 december aan boord van het stoomschip Noordam dat op 30 januari 1919 te Rot-
terdam aankwam. Per 3 februari 1919 werd hij weer in de sterkte gebracht van het Dertiende. Maar
op 1 juni 1920 werd hij 'wegens lichaamsgebreken, niet ontstaan door de dienst' uit de sterkte
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gebracht 'met paspoort'. Er werd hem een tijdelijk pensioen van 356 gulden per jaar voor één jaar
toegekend. Bij K.B. van 3-8-1921, nr. 17, werd de termijn verlengd met twee jaar. Uiteindelijk
belandde hij, zoals zovelen die het slecht troffen, in een van de kosthuizen op de Veluwe, waar hij
in 1923 aan de gevolgen van TBC zou overlijden.

Baukje (Beth) Boersma, geb./ged. Woudsend 27-1/4-3-1855, aangenomen als
lidmaat te Eijsden op 14-10-1870 (16-10 daaropvolgend bevestigd), overl.
Schaarbeek (B) 1 -6-1926, tr. ald. 30-7-1881 Charles Joseph Sibille, geb. Schaar-
beek (B) 11 -4-1860, vergulder (1881), ornamentschilder (1881,1885), beeldsnij-
der (1920), overl. ald. 1-3-1926, zn. van Francois Joseph Sibille, metselaar, en
Joséphine Désirée Prosper Michel, naaister.
Op 1 september 1871, 16 jaar oud, vestigde Baukje zich als dienstbode te Maastricht. Ze woonde bij
drie verschillende families en vertrok vanuit Maastricht op 17 september 1878, dus na zeven jaren
dienst gedaan te hebben, naar Schaarbeek bij Brussel. In Eijsden werd daarvan pas (of opnieuw)
melding van gemaakt op een later moment 'vertrok met attestatie op 29-5-1881 naar Brussel'. In
Schaarbeek maakte ze kennis met de vergulder en ornamentschilder Charles Sibille. Ten tijde van hun
huwelijk woonde Baukje in de Rue de Cologne 162 en Charles in de Rue Vandyck 56. Bij dit huwe-
lijk waren de ouders van Baukje beiden aanwezig. Het paar woonde op verschillende adressen in
Schaarbeek, ten laatste woonden ze in bij hun dochter Hermance, die in de Josaphatstraat 106 een
kleinmeubelzaak runde met haar man, die nog een eigen werkplaats had in de Rue Thiéfry 29. Als
gevolg van verwondingen opgelopen in de eerste wereldoorlog moest Charles een been missen. Met
het aangemeten houten been pronkte hij potsierlijk. Als oorlogsinvalide ontving hij een staatspen-
sioen.
Uit dit huwelijk:
a. Joséphine Jeanne Francoise Sibille, geb. Schaarbeek 30-12-1881, kleermaakster, wonende te

Schaarbeek (B), overl. Anderlecht 1 -9-1933, tr. Schaarbeek 6-4-1907 Auguste Marie Henri Joseph
Schindeler, geb. Seraing sur Meuse (B) 23-7-1881, bankbediende, expert comptabele te Schaar-
beek, zn. van Joseph Marie Auguste Schindeler en Marie Anne Joséphine Lepas.

me miiz KT SUION

Charles Joseph Sibille (1860-1926)
en echtgenote Baukje Boersma (1-4, 1855-1926)
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b. Elisa Charlotte Sibille, geb. Schaarbeek 12-3-1885, bediende/ambtenaar, tr. Schaarbeek 31 -8-1907
Léon Joseph Dupont, geb. Brussel 14-11-1875, bediende/ambtenaar, gemeenteraadslid, administra-
teur de Société, overl. Schaarbeek 29-7-1928, zn. van Henri Joseph Dupont en Marie Van Segmor-
tier.

c. Anne Louise Sibille, geb. Schaarbeek 19-9-1887, tr. (I) Edouard Frangois VictorDumonceau, geb.
Laeken (B) 18-9-1881, employé communal, overl. Schaarbeek 18-3-1917, zn. van Francois Victor
Joseph Dumonceau, 'négotiant', en DymphnaDina Robisson; tr. (2) Schaarbeek 30-6-1928 Ernest
Louis Bandelin, geb. Saint-Josse-ten-Noode (B) 21 -6-1879, vertegenwoordiger, overl. Schaarbeek
21-8-1944, wedr. van Adèle Jeanne Berthe Büchel, zn. van Charles Léonard Bandelin en Augusti-
ne Claire Frédérique Magnus.

d. Hermance Sylvie Sibille, geb. Schaarbeek 18-1 -1891, bediende (1914), winkelierster ('boisselle-
rie') ald., overl. Schaarbeek 27-10-1971, tr. (1) ald. 25-7-19\4AIphonse Regnier, geb. Maastricht
28-2-1886, woonde te Arnhem, resideerde te Schaarbeek, vertegenwoordiger, handelsreiziger,
overl. Schaarbeek 18-11-1915, zn. van Johan Daniël Regnier, koopman, en Maria Helena Muller;
tr. (2) (met huw. voorw. conform akte verleden voor notaris Delzaert te Schaarbeek 21-5-1920)
Schaarbeek 29-5-1920 Pierre Tanson, geb. ald. 18-5-1882, schrijnwerker, timmerman, overl. ald.
3-9-1943, zn. van Francois Tanson en Jeanne Marie Henskens.

5. Johan Daniël Boersma, geb./ged. Woudsend 30-4/30-5-1857, overl. Maastricht
12-9-1858.

6. Johan Daniël Boersma, geb./ged. Maastricht 17-12-1859/8-1 -1860, overl. Maar-
land 20-8-1861 (begr. Eijsden, hervormd kerkhof, grafsteen nog aanwezig).

7. Catharina Maria Louisa (Kaatje) Boersma, geb./ged. Eijsden (Maarland) 29-
4/25-5-1862, aangenomen als lidmaat Eijsden 18-10-1878 (bevestigd 20-10), 'is
in april 1881 Roomsch geworden', overl. Bombaye (B) 22-8-1945, tr. ald. 7-11-
1890Martin HubertFrenay, spoorwegbeambte (overwegwachter), geb. Bombaye
2-11 -1867, overl. ald. 21-7-1929, zn. van Jean André Frenay en Catharina Ghe-
rens.

• • • 1

Het gezin Frenay-Boersma. V.l.n.r.: André J.G. Frenay (1892-1915), Martin H. Frenay (1867-1929),
Joséphine G. Frenay (1910-..), Catharina M.L. Boersma (1-7, 1862-1945), Marie J. Frenay (1903-1976),
Anna E. Frenay (1894-1954) en Marie C. Frenay (1897-1965)
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Zij woonden eerst in Bombaye, later te Visé (B) en vanaf 3 november 1915 weer te Bombaye, Rue
de Dalhem 77, waar ze spoorwegwachters waren.
Uit dit huwelijk:
a. André Jean Cuillaume Frenay, geb. Bombaye 23-5-1892, gemeente-ambtenaar, vlucht in 1914

voor het WO I oorlogsgeweld naar Maastricht, overl. Maastricht 20-9-1915.
b. Anna Elisabeth (Elise) Frenay, geb. Visé 28-5-1894, overl. Moelingen (B) 9-8-1954, tr. Michael

Mathijs Puls, geb. Eijsden (Maarland) 11-4-1887, overl. Moelingen 17-1-1956, zn. van Andries
Puts en Geertruid Huijnen.

c. Marie Catherine Frenay, geb. Visé 8-7-1897, overl. Bombaye 10-2-1965, tr. Alfred Ghislain
Charlier.

d. Joséphine Guillemine Frenay, geb. Visé 25-1-1901, tr. Bombaye 18-11-1922 Gustave Eugène
Joseph Bruwier, geb. Warsage (B) 5-10-1888, spoorwegbeambte (overwegwachter), zn. van Jean
Lambert Joseph Bruwier en Marie Barbe Gilis.

e. Marie Joséphine Frenay, geb. Visé 21-5-1903, overl. Hermalle sous Argenteau (B) 16-9-1976, tr.
Bombaye 21-4-1923 Henri Jean Nicolas Dethier, geb. Luik 11-4-1898, molenaar, landbouwer,
overl. Bombaye 17-3-1953, zn. van Lambert Joseph Det(h)ier en Marguerite Thomé.

8. Pieter Jan Lodewijk, volgt Ha.
9. Jacobus Boersma, geb./ged. Eijsden (Maarland) 5/22-7-1866, overl. ald. 12-10-

1867 (begr. hervormd kerkhof, grafsteen nog aanwezig).
10. Victor, volgt llb.
11. Johanna Amelia (Mielke) Boersma, geb./ged. Maarland/Eijsden 13-3/2-4-1871,

aangenomen als lidmaat Eijsden 3-4-1887 (bevestigd 10-4), overl. Heerlen 10-10-
1929, tr. St.-Pieter 5-4-1904 Hinderik (Harrie) Kampen, geb. Termunten (Wa-
genborgen) 16-12-1870, hervormd, wachtmeester bij de marechaussee, chef in-
koop Oranje Nassaumijn te Heerlen, onderscheiden met de gouden eremedaille
in de Orde van Oranje Nassau, overl. Heerlen 2-11-1957, zn. van Hemmo Jan
Kampen, molenaar, en Antje Manssens.

Hel gezin Kampen-Boersma. V.I.n.r.: Hinderik
Kampen (1870-1957), Anna J.E. Kampen (geb.
1908),JohannaAmeliaBoersma(I-l 1,1871-1929)
en Hemmo J. Kampen (1905-/963)
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Johanna Amelia werd op 16-jarige leeftijd uit huis geplaatst als dienstbode. Ze verbleef als zodanig
in Maastricht van 1 september 1887 tot 17 februari 1888 en van 29 maart 1889 tot 6 oktober 1891.
Daarna bleef ze ongehuwd en thuiswonend tot na het overlijden van haar moeder en was overweg-
wachtster. Door deze omstandigheid is o.a. nog enige huisraad van haar moeder bewaard gebleven
(wijnkaraf, strijkbout, koffiemolen, fotoalbum, schilderijtje van Foke Wietzes). Van Johanna Amelia
zijn het gebedenboek en een zilveren ring bewaard gebleven. Nakomelingen van Johanna Amelia
beschikken ook nog over een zilveren armband van Anna Elisabeth Fourestier Lanous51. Op 15 okto-
ber 1902 vertrok ze naar Maastricht. Daar maakte ze kennis met Harrie Kampen.
Harrie maakte deel uit van het contingent lotelingen van de lichting 1890. Hij was ingelijfd bij het
Zevende Regiment Infanterie als loteling van de lichting 1890 van Slochteren. Bij aankomst in dienst
was hij 1.659 meter lang en luidde zijn persoonsbeschrijving: aangezicht: ovaal; voorhoofd: rond;
ogen: blauw; neus en mond: gewoon; kin: rond; haar en wenkbrauwen: blond. Zijn actieve diensttijd
bij het Zevende Regiment was beperkt tot de perioden 5 juni 1890- 11 september 1891 en 11 augus-
tus 1893 - 14 september 1893. Zijn paspoort wegens het beëindigen van de dienst kreeg hij op 5 juni
1897. Maar per 3 maart 1898 kwam hij vrijwillig een contract overeen als 'soldaat voor zes jaar
kosteloos voor het rijk'. Per diezelfde dag is hij overgegaan als 'marechaussee te voet bij de 2e divisie
Koninklijke Marechaussee, met eene nieuwe verbintenis voor 6 jaren tegen het stellen van eenen
borgtocht ad 150 gulden'. Deze divisie was met name aktief in het Limburgse52. Het is op deze wijze
dat hij in het zuiden verzeild raakte. Na het beëindigen van zijn contract vond hij werk als aannemer.
Later vervolgde hij zijn loopbaan bij de Oranje Nassaumijn in Heerlen als inkoper.
Uit dit huwelijk (allen hervormd):
a. Hemmo Jan Kampen, geb. St. Pieter 9-1-1905, eigenaar meubelzaak te Heerlen, overl. ald. 2-1-

1963, tr. 's-Hertogenbosch 27-4-1931 Johanna (Jopie) Bodemeijer, geb. Breda 14-5-1907, overl.
Eindhoven 27-10-1979, dr. van Arnoldus Johannes Bodemeijer en Johanna de Looper.

b. Anna Jacobina Elisabeth (Lise) Kampen, geb. Venlo 29-9-1908, buffetjuffrouw Grand Hotel
Heerlen (eig. fam. Posman).

c. Antje Cornelia Hendrika Kampen, geb. Beesel 26-2-1911, overl. ald. 25-8-1911.

Ha. Pieter Jan Lodewijk (Louis) Boersma, geb./ged. Eijsden (Maarland) 11/26-6-
1864, aangenomen als lidmaat ald. 13-4-1881 (bevestigd 15-4), werd katholiek, vrij-
gesteld van opkomst voor de Nationale Militie 'buiten oproeping gebleven (Eijsden,
lichting 1884) zijnde, hem tot geene dienst heeft verpligt', schoenmaker, werkman,
spoorwegbeambte (baanwerker, overwegwachter), overl. Eijsden (Maarland) 20-2-
1904 (begr. kerkhof kerk Breust), tr. Eijsden 10-11-1893 Maria Anna (Marianne)
Schellings53, geb. Eijsden (Maarland) 9-9-1868, overl. ald. 21-3-1941 (begr. kerkhof
Oost-Maarland), dr. van Adam Schellings, dagloner, werkman, en Maria Catharina
Miessen54.

Pieter Jan Lodewijk Boersma (Ha, 1864-1904)
en echtgenote Maria Anna Schellings (1868-1941)
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Uit dit huwelijk, geboren Eijsden (Maarland):

1. Victor Hubert, volgt lila.
2. Adam Joseph, volgt Illb.
3. levenloos kind, 19-5-1897.
4. Pieter Jan Lodewijk, volgt IIIc.
5. Lambertus Hubertus (Bèr) Boersma, geb. Eijsden (Maarland) 11-10-1900, ver-

bleef sedert 10-5-1916 in Maastricht, kelner in voormalig hotel Metropool aldaar,
woonde er Achter het Vleeshuis, ongehuwd, overl. Maastricht 27-5-1959 (zieken-
huis).

Lambertus Hubertus Boersma (Ila-5, 1900-1959)

6. Anna Elisabeth (Lies) Boersma, geb. Eijsden (Maarland) 3-6-1902, overl. ald. 29-
9-1982, tr. Eijsden 18-11-1921 Nicolaas Hubertus (Colla) Alberts, geb. Eijsden
(Maarland) 14-2-1898, spoorwegarbeider, arbeider ENCI, arbeider (lithopone)
later brigadier Zinkwitfabriek Eijsden, bijgevolg van zijn 25-jarig brigadiersjubi-
leum werd hij onderscheiden door de Koninklijke Maatschappij der Nijverheid
en Handel, overl. Maastricht 28-10-1978, zn. van Lambertus (Lambèr) Alberts,
werkman, landbouwer, en Maria Anna Schroen55.
Uit dit huwelijk, geboren Eijsden (Maarland):
a. Maria Anna (Marie) Alberts, geb. 12-2-1922, overl. Ypsilanti (Michigan, USA) 22-11-1992, tr.

Maastricht 29-3-1945 William Charles (BUI) Mazurowski, geb. Detroit (Michigan, USA) ca. 1922,
monteur, brandweerman, overl. Detroit 28-1-1979, zn. van Paul Mazurowski, monteur, en Josephi-
ne Kolanak.
Bill maakte deel uit van het bevrijdingsleger dat Limburg in 1944-45 ontzette van de Duitse over-
heerser. In 1946 vertrok hij met echtgenote en kind naar Detroit.

b. Lambert Hubert (Lambert) Alberts, geb. 31-3-1923, meesterhouwer Staatsmijn Maurits, later
operator ald., overl. Sittard 31 -5-1984, tr. Maastricht 29-5-1948 Marie Alfonsine Hubertine (Berti-
ne)Mingels, geb. Gronsveld 27-10-1923, dr. van Jules Hubert (Juul) Mingels, timmerman bij de
zusters Ursulinen te Eijsden, en Marie Amelie Catherine (Katrien) Klippen56.

c. Pieter Lodewijk (Louis) Alberts, geb. 9-4-1925, meester (voorman) Zinkwitfabriek Eijsden, overl.
Maastricht 5-6-1992, tr. Eijsden 20-2-1958 Elisabeth Maria Paulina (Els) Hessels, geb. ald. 31-1-
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1935, dr. van Paulus Hubertus (Paul) Hessels, portier Radium te Maastricht, en Maria Barbara
Anna Lousberg.

d. Anna Mie (Anna) Alberts, geb. 12-12-1926, tr. (I) Eijsden 28-5-1946 (ontb. door echtscheiding
Eijsden 5-2-1964) Hendrikus Laurentius Vluggen, geb. Slenaken 9-12-1923, mijnwerker, zn. van
Karl Vluggen, mijnwerker, en Barbara Hubertina Vluggen; tr. (2) Amsterdam 8-3-1965 Pieter
(Piet) van Oorschot, geb. ald. 25-7-1913, meubelmaker, schilder, meubelfabrikant, overl. Amster-
dam 14-1-1991, zn. van Adrianus van Oorschot en Elizabeth Visser. Hij tr. (1) Amsterdam 10-8-
1939 Hendrika Margaretha van Joolen, geb. Haarlem 2-4-1912, overl. Amsterdam 11-6-1946, dr.
van Jan Frederik Daniël van Joolen en Engelina Louisa Boijink.

e. Joseph Nicolaas (Jef) Alberts, geb. 12-2-1928, chef energievoorziening Zinkwit Eijsden, tr. Amby
16-3-1955 Maria Hubertina (Marie) Rompelberg, geb. Maastricht (Amby) 5-2-1926, dr. van
Joannes Hubertus Rompelberg en Catharina Hubertina Dassen.

f. Antoon Hubert (Twan) Alberts, geb. 29-7-1930, landbouwer, machinebankwerker, gemeente-
arbeider, voorman gemeente Noordwijkerhout, overl. Leiden 4-9-1989, tr. Noordwijk 9-8-1951
Maria Cornelia (Ria) Pont, geb. ald. 16-2-1930, dr. van Jacobus Pont, timmerman, en Cornelia
Adriana de Ridder.

g. Hubert Lambert Alberts, geb. 15-7-1932, overl. ald. 7-10-1932.
h. Anna Elisabeth (Liza) Alberts, geb. 8-6-1934, tr. Eijsden 30-3-1962 Chrétien Gerardus Joseph

(Chrit) Tossings, geb. Eijsden (Maarland) 13-6-1935, timmerman, chauffeur, magazijnwerker, zn.
van Jules Hubertus Tossings en Maria Anna Thijssen.

i. Hubert Nicolaas (Bèr) Alberts, geb. 29-10-1935, chauffeur, tr. Itteren 22-9-1964 Hubertina Maria
Louisa (Ttnij) Lardinois, geb. ald. 14-7-1932, dr. van Wilhelmus Hubertus Joseph (Bèr) Lardinois,
landbouwer, en Melanie Maria Elisabeth (Miei) Pieters.

j . Nicolaas Emile (Colla) Alberts, geb. 28-1-1940, bouwkundige, tr. Gronsveld 4-7-1963 Maria
Hubertine (Bertine) van Caldenborgh, geb. ald. 31 -12-1933, dr. van Johannes Hubertus Leonardus
(Leo) van Caldenborgh, kantonnier gemeente Gronsveld, en Maria Barbara (Berb) Hessels.

k. Emile Hubert Alberts, geb. 9-2-1942, overl. Eijsden 20-2-1942.

lila. Victor Hubert (Victor) Boersma, geb. Eijsden (Maarland) 25-9-1894, landbou-
wersknecht, ovenstoker Zinkwitfabriek Eijsden, overl. ald. 4-6-1972, tr. Eijsden 23-
11-1923 Maria Hubertina Julie (Julia) Spronck, geb. Cadier (Cadier en Keer) 9-3-
1889, overl. Eijsden (Oost) 24-3-1933, dr. van Mathieu Spronck, landbouwer, en
Maria Elisabeth Hubertina Huls.

Victor betrok na zijn huwelijk een woning in Eijsden (Oost), Dorpstraat, na het overlijden van zijn
echtgenote in 1933 ging hij inwonen bij zijn moeder in Eijsden (Maarland), St. Jozefstraat, die de
verzorging van zijn kinderen op zich nam. Later woonde hij bij zijn dochter, die hem verzorgde tot
aan zijn overlijden.

V.l.n.r.: Victor H. Boersma (lila, 1894-1972), Adam Joseph Boersma (111b, 1895-1975) en echtgenote
Maria Agnes Daemen (1897-1977)
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Uit dit huwelijk, geboren te Eijsden (Oost):

1. Maria Elisabeth (Liza) Boersma, geb. 24-9-1924, tr. Eijsden 30-8-1948 Henri
Wolfs, geb. Eijsden (Maarland) 15-10-1919, chef interne dienst Vredestein-Radi-
um Maastricht, Broedermeester van het Zwarte Kruis, overl. Eijsden 20-10-1995,
zn. van Winandus Bartholomeus (Nandus) Wolfs, spoorwegbeambte (overweg-
wachter), en Marie Léonie Josephine (Fieneke) Caenen, spoorwegbeambte (over-
wegwachtster).
Uit dit huwelijk, geboren te Eijsden (Maarland):
a. Maria Josephine Victor (José/Jos) Wolfs, geb. 11-11-1949, notarieel medewerkster, tr. Eijsden 2-

12-1970 Alfred Marie Joseph Hubertine Ghislain (Fred) Wolfs, geb. ald. 20-12-1946, vertegen-
woordiger, zn. van Guillaume Louis Joseph (Guillaume) Wolfs, directeur verkoop Zinkwitfabriek
Eijsden, en Maria Elisa (Marie) Vandenbroeck.

b. Julia Elisa Louis (Julie) Wolfs, geb. 24-12-1951, secretaresse, tr. Eijsden 10-7-1975 Johannes
Hubertus Maria (Jan) Rosier, geb. Maastricht 15-7-1947, huisarts te Valkenburg (Lb.), zn. van
Johannes Hubertus (Jean) Rosier, bakker, en Maria Hendrika (Mia) Kerkhof, coupeuse.

c. Maria Pierre Hendrika (Ria) Wolfs, geb. 4-6-1957, bankemployé, tr. Eijsden 5-8-1978 Gerardus
Hubertus Antonius (Ger) Richelle, geb. Eijsden (Caestert) 11-8-1955, woningstoffeerder, zn. van
Joseph Tossanus Gerard (Jef) Richelle, fruitteler en landbouwer op de Breustermolen te Eijsden
(Caestert)57, en Maria Hubertina (Mia) Janssen.

2. Louis Victor, volgt IVa.

IVa. Louis Victor (Louis) Boersma, geb. Oost 19-12-1925, automonteur en bedrijfslei-
der garagebedrijven van der Cruijs Eijsden/Maastricht58, onderscheiden met de Orde
van de Vrede 1948-1950, de zilveren eremedaille in de Orde van Oranje Nassau, dra-
ger van het BOVAG-insigne in goud, tr. Eijsden 7-9-1948 Maria Hubertina Elisa
(Mia) Gorissen 59, geb. ald. 5-5-1930, dr. van Alexander Hubertus (Sander) Gorissen,
broodbakkeren vrachtrijder, en Elisabeth Maria Hubertina (Liza) Klippert, winkelier-
ster in levensmiddelen.

Huwelijksfoto van Louis Victor Boersma (/Va, geb. 1925)
en Maria Hubertina Elisa Gorissen (geb. 1930)
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De jongste generatie: Henri J.M.V. Boersma (IVa-3b, geb. 1988)
en zijn zus Valerie M.L.M. Boersma (geb. 1986)

Uit dit huwelijk:

1. Victor Elisabeth Louis Jozef (Victor) Boersma, geb. Eijsden 1 -3-1949, elektro-
technisch wikkelaar van motoren voor pompen.

2. Alexander Elisabeth Louis Maria (Alex) Boersma, geb. Meerssen 16-6-1951,
etaleur, tr. Maastricht 4-12-1975 Eleonora Elisabeth Margaretha (Elij) Francot,
geb. ald. 20-9-1952, etaleuse, dr. van Johannes Antonius Gerardus (John) Fran-
cot, spoorwegbeambte Nederlandse Spoorwegen, en Elisabeth (Lies) Wijnans.
Uit dit huwelijk:

a. Martine Elisabeth Victor (Martine) Boersma, geb. Maastricht 16-9-1984.

3. Henri Jeanne Louis Maria (Henk) Boersma, geb. Eijsden 15-4-1958, microbio-
loog, tr. Eijsden 26-1-1982 Susanne Mathilde Lamberthe (Susanne) Klijs, geb.
Maastricht 11-10-1958, dr. van Joannes Hendrikus (Jan) Klijs, inspecteur Ge-
meenschappelijk Administratie Kantoor (GAK), en Marie Antoinette (Mia) Aerts.
Uit dit huwelijk:
a. Valerie Maria Louise Mathilde (Valerie) Boersma, geb. Margraten (Banholt) 19-11-1986.
b. Henri Johannes Maria Victor (Henk) Boersma, geb. Margraten (Banholt) 2-11 -1988.

4. Martinus Elisabeth Louis Maria (Martin) Boersma, geb. Eijsden 13-3-1966, mili-
tair (koninklijke marine) in de functie van medewerker communicatie sonor.

Illb. Adam Joseph (Eudem) Boersma, geb. Eijsden (Maarland) 4-12-1895, landbou-
wersknecht, spoorwegbeambte Nederlandse Spoorwegen (rangeermeester), overl.
Amsterdam 3-5-1975, tr. Cadier en Keer 31-1-1924 Maria Agnes (Marie) Daemen,
geb. ald. 3-6-1897, overl. Amsterdam 26-12-1977, dr. van Johannes Hubertus Daemen
en Maria van den Bosch.

Op 18 januari 1939 verhuisde hij wegens promotie binnen zijn werkkring van Eijsden naar Amster-
dam (Oosterparkstraat). Dat bleek achteraf een ongelukkig moment gezien het uitbreken van de
Tweede Wereldoorlog korte tijd later. Hij participeerde in de Februaristaking van 1941 en moest korte
tijd onderduiken. Ook de hongerwinter ging niet ongemerkt voorbij.
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Uit dit huwelijk, geboren Eijsden (Caestert):

1. Maria Eva (Marie) Boersma, geb. 29-5-1925, tr. Amsterdam 30-6-1948 Johannes
Hubertus (Bèr) Stevens, geb. Borgharen 28-11-1921, administrateur, zn. van
Wilhelmus Frederikus (Frits) Stevens, spoorwegbeambte Nederlandse Spoorwe-
gen (rangeermeester), en Antoinetta Josephina (Net) Cremers.
Uit dit huwelijk:
a. Fredericus Hubertus Maria (Fred) Stevens, geb. Amsterdam 1-3-1949, registeraccountant.
b. Joseph Antonius Maria (Jos) Stevens, geb. Amsterdam 25-2-1950, socioloog.
c. Marion Anna (Marion) Stevens, geb. Amsterdam 4-6-1955, secretaresse.

2. Maria Anna (Annie) Boersma, geb. 28-2-1928, tr. Amsterdam 13-9-1952 Leonar-
dus Bernardus (Leo) van Bree, geb. Helmond 13-5-1926, zn. van Leonardus
Lambertus (Nandus) van Bree, graveur, en Maria Magdalena (Marie) van Teffe-
len.
Uit dit huwelijk:
a. Monique Maria Josepha (Monique) van Bree, geb. Amsterdam 19-7-1953, tr. Mheer 24-3-1975

Hendrikus Franciscus Gerardus (Henk) Beckers, geb. ald. 21 -6-1951, leraar natuurkunde, zn. van
Hendrikus Hubertus (Harry) Beckers, PTT-beambte, en Maria Hubertina Lucia (Lucy) van de
Boom.

b. Yolanda Maria Louise (Yolanda) van Bree, geb. Amsterdam 24-2-1957, medisch analiste, levens-
partner van Petrus Johannes (Peter) Van Gestel, geb. Amsterdam 8-7-1956, adviseur betrouwbaar-
heidsanalyse, zn. van Josephus Johannes (Jef) van Gestel, boekhouder, en Rie Pijpers.

c. Leon Hubert Theodoor (Leon) van Bree, geb. Amsterdam 24-2-1963 (tweeling met volgende),
analist, programmeur, tr. Weesp 26-10-1990 Nellie Maria (Ellen) de Vries, geb. Amsterdam 20-1 -
1964, dr. van Tharsisius Anthonius (Thars) de Vries en Jannetje Johanna (Jannie) Rekelhof.

d. Sandra Maria Anne (Sandra) van Bree, geb. Amsterdam 24-2-1963, doktersassistente, tr. Amster-
dam 18-1-1988 Ronald Louis (Ron) Bekker, geb. ald. 17-6-1960, elektricien, zn. van Johannes
Josephus (Joop) Bekker en Gerarda Alphonsa (Gerda) Bruijn.

3. PieterJanLodewijk(Louis)Boersma,geb. 19-11-1930,tr.Amsterdam 13-7-1955
Theodora (Dora) Bulte, geb. ald. 16-1 -1932, dr. van Coenraad Josephus Johannes
(Coen) Bulte en Theodora (Theodora) Wiebenga.
Uit dit huwelijk:
a. Pieter Jan Lodewijk (Louis) Boersma, geb. Amsterdam 13-10-1959.
b. Arthur Martin Leonard Boersma, geb. Amsterdam 19-7-1963, administratief medewerker, tr.

Haarlemmerliede en Spaarnwoude (Halfweg) 14-6-1994 Yvonne (Yvonne) Lem, geb. Assen 29-7-
1964, administratief medewerkster, dr. van Hendrik (Henk) Lem en Roelofje (Roelie) Seubring,
medewerkster catering.

IIIc. Pieter Jan Lodewijk (Louis) Boersma, geb. Maarland 21-9-1899, verbleef van
13-12-1915 tot 8-9-1917 in Gronsveld, brou wersknecht bij de voormalige bierbrouwe-
rij 'De Haan' te Eijsden60, magazijnmeester, betrok na zijn huwelijk een huis in de
Constantsteeg te Eijsden, verruilde dit in 1956 voor een woning in Eijsden (Caestert),
Kapelkesstraat, overl. Maastricht 8-5-1980 (ziekenhuis), tr. Eijsden 24-8-1934 Corne-
lia Anna Josephina (Niel) Meertens, geb. ald. 24-3-1904, overl. Maastricht 22-11-
1991 (verpleegkliniek Klevarie), dr. van Joseph Joannes Meertens, arbeider Zinkwit
Eijsden, en Barbara Levaux.

Uit dit huwelijk:

1. Maria Barbara (Marie) Boersma, geb. Eijsden 21-5-1935, tr. ald. 12-6-1959
Pieter Hubertus Christiaan (Pierre) Smeets, geb. Gronsveld 12-12-1929, groep-
chef montage Philips, zn. van Antonius Henricus Smeets, landbouwer, en Maria
Petronella Hubertina Pinckaers.
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Twee huwelijksfoto's; links die van PieterJ.L. Boersma (Wc, 1899-1980) en CorneliaAJ. Meertens (1904-
1991), rechts die van Marie L. Clemens (1897-1970) en Martina L. Boersma (IIb-1, 1896-1954)

2. Maria Anna (Annie) Boersma, geb. Eijsden 6-7-1936, tr. ald. 29-7-1960 Wilhel-
mus Paulus Marie (Willy) Vaes, geb. Eijsden 21-7-1934, werkmeester Vrede-
stein-Radium Maastricht, zn. van Antoon Joseph Vaes, schoenmaker, en Anna
Maria Loijen, vroedvrouw.
Uit dit huwelijk:
a. Antoon Jozef Cornelis (Tonny) Vaes, geb. Eijsden 6-5-1961, systeemdeskundige, tr. Eindhoven

18-5-1993 Catharina Johanna Maria (Karina) Wijnen, geb. Breda 30-8-1962, verpleegkundige,
dr. van Antonius Johannes Michael (Ton) Wijnen, bankemployé, en Wilhelmina Antoinette Hen-
riëtte Maria (Miep) van Veenendaal, lerares.

b. Cornelia Anna Louisa (Corine) Vaes, geb. Eijsden 15-3-1964, logopediste, levenspartner van
Johannes Luciën Josephus (Hans) Wilmes, geb. Eijsden 1-3-1966, hovenier, zn. van Lambertus
Johannes (Lambert) Wilmes, docent HTO, en Juliënne Josephine Catharina Maria (Juul) Mols,
onderwijzeres.

3. Pieter Jan Lodewijk (Louis) Boersma, geb. Eijsden 7-7-1945, chauffeur, tr. Eijs-
den 11-12-1970 Maria Catharina Petronella Gerarda (Inie) Janssen, geb. ald.
17-2-1950, dr. van Petrus Johannes Hubertus Janssen, fabrieksarbeider, en Anna
Catharina Gerardina Wolfs.
Uit dit huwelijk:
a. Mare Petrus Lodewijk Catharina (Mare) Boersma, geb. Eijsden 18-10-1973.
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Ilb. Victor Boersma, geb./ged. Eijsden (Maarland) 10-10/4-11-1868 (hervormd),
militair Koninklijke Nederlandse Landmacht (hoogste rang: sergeant majoor, als re-
serve bij het 48ste Landweerdistrict: kapitein), boekhouder, vooraanstaand lid van de
hervormde gemeente te Maastricht, overl. Maastricht (Wijck) 5-5-1940, tr. ald. 16-4-
1895 (gemengd huwelijk; met toestemming van de kolonel van zijn regiment) Joanna
Miesen, geb. Maastricht (Wijck) 5-7-1873, katholiek, overl. ald. 7-4-1937, dr. van
Henricus Miesen, porceleinwerker, en Martina Hilbes, winkelierster.

Op 27 maart 1882, hij is dan 13 jaar, verliet Victor zijn ouderlijk huis en vertrok naar Nieuwersluis
(provincie Utrecht) om daar als pupil te proeven aan het militaire bestaan (ingeschreven aldaar op 4
april 1882)61. Hij was toen 1.431 meteren zijn signalement luidde als volgt: aangezicht: ovaal; voor-
hoofd: rond; ogen: blauw; neus en mond: gewoon; haar en wenkbrauwen: blond; geen merkbare
tekenen. Op zijn 15-de verjaardag werd hij toegelaten als vrijwilliger bij de landmacht voor een eerste
periode van acht jaar (derhalve werd hij later vrijgesteld van opkomst voor de Nationale Militie:
Eijsden, Lichting 1888) en werd op 11 oktober 1883 als volontair bij het Instructie Bataljon ingedeeld.
Op 11 november 1884, hij was op diezelfde dag bevorderd tot korporaal, werd hij overgeplaatst naar
de Derde Compagnie van het Tweede Bataljon van het Tweede Regiment Infanterie. Hij bleef bij dit
regiment (vanaf februari 1895 overigens bij de Tweede Compagnie) tot aan zijn pensionering, na nog
herhaalde malen zijn contract te hebben verlengd (respectievelijk in 1891, 1897, 1903 en 1904).
Victor werd gepensioneerd per 1 augustus 1905 in de rang van sergeant majoor, maar voegde zich
terstond bij het reserve-personeel van de landmacht in de rang van adjudant onderofficier bij hetzelfde
regiment. Hij sloot zijn 'reserve'-loopbaan op 1 april 1925 afin de rang van reserve kapitein van de
Militaire Administratie bij het 48ste Bataljon Landweer Infanterie.
In zijn reserveperiode was hij gedurende bijna zes jaar onder de wapenen en als zodanig op 10 en 11
november 1918 betrokken bij de bewaking van de Duitse keizer Wilhelm II op het station van Eijsden
toen deze met zijn gevolg vanuit België Nederland wilde binnenvluchten62. Voor zijn langdurige
Nederlandse dienst als verlofsofficier werd hem op 6 december 1920 de bijbehorende decoratie toege-
kend. Op 1 maart 1903 had hij reeds het onderscheidingsteken voor 18 jaar dienst toegekend gekre-
gen. Hij vulde zijn pensioen van 300 gulden per jaar (1905), later verhoogd tot 585 gulden per jaar
(1925), aan als boekhouder.

Victor Boersma (Ilb, 1868-1940)
en echtgenote Joanna Miesen (1873-1937)

met zoontje Mathieu H.V. Boersma (1898-1900)
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Hij woonde eerst in het (latere) huis van zijn schoonouders in de Rechtstraat te Maastricht (Wyck),
vanaf juni 1915 verruilde hij dat met een woning in de Turennestraat aldaar (Wyck-Maastricht).
In de vergadering van Notabelen van de Hervormde Gemeente Maastricht van 7 december 1913 werd
hij benoemd tot lid van dit college. De Notabelen waren belast met het kiezen van kerkvoogden en
kozen uit de gecombineerde vergadering met de kerkvoogden een afgevaardigde voor de provinciale
kiesvergadering. In de vergadering van 14 januari 1923 werd hij tot voorzitter gekozen, maar hij
bedankte reeds per 5 mei 1924 als voorzitter en lid, omdat hij het onverteerbaar vond dat reeds tot
tweemaal toe voor een door hem gedane voordracht voor een nieuw te benoemen lid geen meerder-
heid was te vinden. In de vergadering van 23 mei 1927 werd hij opnieuw als lid geïnstalleerd en
deelde de vergadering mede 'dat de bezwaren, die hem destijds noopten heen te gaan, thans waren
opgeheven'. Van 13 juli 1930 tot en met 13 december 1936 was hij nogmaals voorzitter. Op laatstge-
noemde datum legde hij zijn functie neer63.

Uit dit huwelijk (allen katholiek):

1. Martina Louise (Martha) Boersma, geb. Maastricht (Wyck) 6-2-1896, overl. ald.
28-9-1954, tr. Maastricht 26-9-1922 Marie Léon Clemens, geb. ald. 1-2-1897,
banketbakker, overl. ald. 2-7-1970, zn. van Willem Clemens en Anna Catharina
Crijns.
Dit echtpaar had geen kinderen. Hij tr. (2) Maastricht 5-11-1958 Maria Mathilda Josephina Huve-
neers, geb. Meerssen 14-8-1905, overl. Maastricht 21-12-1966, dr. van Jan Joseph Huveneers en
Maria Gertrudis Laumen. Zij tr. eerder (1) Maastricht 4-6-1954 Matheus Joannes Hubertus Brepoels,
geb. Amby 3-11-1905, overl. Maastricht 1-9-1956, zn. van Joannes Brepoels uit Hees (B), landbou-
wer, en Maria Barbara Pieters.

2. Isabella Antoinetta (Bel) Boersma, geb. Maastricht 18-1-1897, overl. ald. 6-10-
1988, tr. Maastricht 7-9-1922 Jan Mathijs Lambert (Jeu) Hoorens, geb. ald. 10-4-
1896, directeur expeditiebedrijf te Maastricht (Heer) aan de Akersteenweg64,
auto-rijbewijs-examinator, erelid NOB (beroepsgoederenvervoer), overl. Maas-
tricht 31-5-1983, zn. van Jan Mathijs Hubert Hoorens, grondlegger expeditiebe-
drijf hiervoor genoemd, en Maria Catharina Hulskens.
Uit dit huwelijk, geboren te Maastricht (behalve e.):
a. Joanna Hubertina Victorine (Jo) Hoorens, geb. 24-6-1923, verpleeg- en verloskundige, tr. Cray-

ford (graafschap Kent, Groot-Brittanië) 27-12-1952 Michael Alfred (Michael) Green, geb. Londen
27-9-1926, Batchelor of Arts (univ. Kent), bankdirecteur, zn. van Albert James (Bert) Green,
ingenieur staalwerken, en Catherine (Katie) Porter. Wonen sedert 20 december 1952 in Groot-
Brittanië.

b. Vwtor Hubert Willy (Victor) Hoorens, geb. 20-12-1924, psycholoog, tr. Echt 5-12-1956 Geer-
truida Henrietta Maria (Trautje) Omloo, geb. Echt 29-9-1931, apothekersassistente, dr. van Peter
Hubert Frans Omloo en Katharina Jacobina Frehen.

c. Martha Gerarda Hoorens, geb. 1-1-1929, tr. Heerlen 9-2-1955 Johannus Arnoldus Maria (Jean)
Maassen, geb. ald. 21-8-1927, ambtenaar Rijksbelastingsdienst, zn. van Ludovicus Wilhelmus
(Louis) Maassen, ambtenaar Rijksbelastingsdienst, en Wilhelmina Johanna Huberta Maria (Mien)
Visser.

d. Willem Marie Mathieu (Willy) Hoorens, geb. 26-11-1930, leraar lichamelijke opvoeding, lid ge-
meenteraad Horn (1971-1974), erelid Nederlands Handbal Verbond, tr. Weert 1-5-1959 Wilhelmi-
na Josepha lgnatia Cornelia (Willemien) Bijnen, geb. Tilburg 23-1-1935, lerares lichamelijke
opvoeding, dr. van Bernardus Joseph Antonius (Bernard) Bijnen, vertegenwoordiger, en Helena
Maria Theresia (Helene) Schrader.

e. Victorine Johanna (Rini) Hoorens, geb. Heerlen 17-10-1935, tr. Maastricht 27-5-1959 Frederik
Johannes Maria (Frits) Corten, geb. Heer 18-7-1935, architect (ing.), raadslid (1970-1994) tevens
wethouder (1986-1990) van Maastricht, vervulde tal van bestuurs- en beschermheerfuncties van
verenigingen op sociaal, maatschappelijk en kerkelijk gebied65, ridder in de orde van Oranje Nas-
sau, begiftigd met het zilveren kruis van de souvereine orde van de Rode Leeuw van de beide
Limburgen en de Heilige Sebastianus, drager van het gouden speld van de Oud Limburgse Schut-
tersfederatie, overl. Maastricht 30-9-1994, zn. van Marcel Hubertus Johannes Marie (Marcel)
Corten en Annet Marie (Annet) Hake.
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3. Mathieu Henri Victor (Breurke) Boersma, geb. Maastricht (Wyck) 21-12-1898,
overl.ald. 9-11-1900.

4. Victorine Philomène Henriette (Rien) Boersma, geb. Maastricht (Wyck) 7-7-
1902, overl. Hasselt (B.) 2-9-1968, tr. St. Pieters-Jette (Brussel) 15-5-1928 Char-
les-Louis (Charel) Noury, geb. Molenbeek-St. Jean (B.) 20-5-1901, handelaar in
auto-accessoires, vulkaniseerder, benzinepompenexploitant, overl. Hasselt (B.)
8-4-1941, zn. van Pierre Noury, chef turbineurdistillerie, en Marie Anne Hilbes.
Uit dit huwelijk:
a. Jeanne Pierre Charles (Jeanneke) Noury, geb. Koekelberg (Brussel) 17-2-1930, pedicure, tr.

Hasselt 16-1 \-\949Marcel Jeanne Ferdinand (Marcel) Mellaerts, geb. ald. 20-11-1920, bediende
Regie Telegraaf Telefoon, overl. ald. 4-5-1992, natuurlijke zn. van Philomena Mellaerts, naaister.

b. Anna Martha Wilhelmina (Anne) Noury, geb. Hasselt 7-10-1938 (tweeling met volgende), regen-
tes, tr. Hasselt 31-10-1962 Marcel Egide Jean (Tony) Thonnon, geb. Luik 30-9-1926, cineast, zn.
van Jean Nicolas Julien (Julien) Thonnon, handelaar in hoeden, en Joséphine Hélène (Hélène)
Delepierre.

c. Peter Willy Victor (Piet) Noury, geb. Hasselt 7-10-1938, bediende.
5. Willem Marie Henri, volgt Illd.

Illd. Willem Marie Henri (Willy) Boersma, geb. Maastricht (Wyck) 19-1-1907, in-
specteur van politie te Maastricht (tot januari 1934) en Kerkrade (1934-1944), korps-
chef van de gemeentepolitie in Roosendaal in de rang van kapitein, tevens opperluite-
nant van de gemeentelijke ordepolitie en onbezoldigd rijksveldwachter aldaar, vanaf
1946 koopman in technische artikelen te Maastricht, overl. Maastricht 26-6-1948, tr.
ald. 27-4-1932 Maria Lambertine Philomène (Mia) Stille, geb. Maastricht 15-2-1909,
overl. ald. (enige minuten voor middernacht) 13-8-1981 (burgerlijke stand: 14-8-1981
als gevolg van de feitelijke constatering door arts), dr. van Pierre Marie Jean Auguste
Stille en Wilhelmina Antoinette Hubertine Leontine Rutten. Zij tr. (2) Maastricht 23-
9-1953 Jacobus Franciscus Jozef (Jacques) Vonk, geb. Rotterdam 16-4-1923, kunst-
schilder en glazenier, zn. van Jacobus Vonk en Catharina Baars.

Willem Marie Henri Boersma (Illd, 1907-1948)
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In ca. 1940 werd op verzoek van Willy door de heraldisch tekenaar en ontwerper Eduard Muller een
familiewapen ontworpen. Het wordt gevoerd door de afstammelingen van Victor Boersma (Ilb). De
beschrijving is als volgt: gedeeld: rechts in goud een zwarte Friese halve adelaar, links doorsneden:
A in zilver een eik in natuurlijke kleuren, B in rood drie (2 en 1) zilveren driebladige klaverblaadjes,
helmteken: vlucht ooievaarsvleugels, dekkleden: blauw, gevoerd van zilver.

Uit dit huwelijk:

1. Victor Léon Foke (Vic/Fo) Boersma, geb. Maastricht 10-9-1933, tr. Apeldoorn
6-2-1958 Lutwina Christina Maria (len) Reijer, geb. Zandvoort 1 -7-1933, dr. van
Wilhelmus Reijer en Johanna Wilhelmina Blaas.
Hij emigreerde in 1958 naar Sept Hes (Canada). Woonde enige tijd in de USA en vervolgens weer in
Canada, Mississauga, Ontario. Canadees staatsburger sedert 28 februari 1966.
Uit dit huwelijk:
a. Victor Willem Jacques (Victor) Boersma, geb. Sept Hes (Canada) 10-4-1960, credit investigator,

tr. Letterkenny, Donegal (Ierland) 8-6-1990 HeatherMargaret Patterson, geb. Letterkenny 19-10-
1959, dr. van Henri Reid Patterson en Rosemary Isobel Patton. Zij wonen in Willowdale, Ontario
(Canada).
Kind:
aa. Rose Ineke Quinn Boersma, geb. Mississauga, Ontario (Canada), 27-3-1995.

b. Alexander Peter August (Alexander) Boersma, geb. Sept Hes (Canada) 1-11-1962, woodworker,
beachvolleyballer, tr. (1) Toronto 7-9-1985 (ontb. 1993) Becki Lynn Rose, geb. Regina Saks (Cana-
da) 10-7-1962, dr. van John Arthur (Jack) Rose en Marianne Gladys Shackell; tr. (2) Toronto 12-8-
1995 Mary-Ann Merkley.

2. August Johan Victor Constant (Guus) Boersma, geb. Kerkrade 9-10-1936, make-
laar, tr. Port Cartier (Canada) 22-4-1962 Sigrid Constance (Sigrid) Serné, geb.
Haarlem 10-9-1940, makelaar, dr. van Bernardus Serné en Machteld Theodora
Crommelin.
Zij emigreren in september 1961 naar Port Cartier (Canada). Wonen thans in Penticton (Canada).
Uit dit huwelijk:
a. Olav Johan Constant Bernard (Olav) Boersma, geb. Port Cartier 30-10-1962, manager promotions

department (Shell) tr. Coquitlam (Canada) 27-5-1989 Dianna Theresa Battrum, geb. New West-
minster (Canada) 19-5-1965, dr. van Douglas Adrian Howard Battrum en Patricia Gwendoline
McBratney. Zij wonen in Calgary, Alberta (Canada).
Uit dit huwelijk:
aa. Robert Douglas Boersma, geb. Montreal (Canada) 24-2-1992.
ab. David William Boersma, geb. Calgary, Alberta (Canada) 1-3-1995.

b. Erica Machteld Maria (Erica) Boersma, geb. Port Cartier 9-6-1964, claims facilitator, tr. Penticton
(Canada) 6-8-1994 Terrence (Terry) Riauka, geb. Drayton (Canada) 31 -7-1965, NMR colaborative
researcher, Ph. D. medical physics, zn. van Stan Riauka en June Rogerson. Zij wonen in Edmonton
(Canada).

3. Mathieu Theodoor Louis Willem (Wim) Boersma, geb. Kerkrade 1-1-1938, arts,
tr. Utrecht 26-7-1961 Anna Margaretha (Anne) Vos, geb. Maastricht 13-1-1939,
dr. van Roelof Lukas Vos en Margaretha Menzo.
Uit dit huwelijk:
a. Roelof Willem Robert (Rob) Boersma, geb. Utrecht 11-10-1962, studeerde gezondheidsweten-

schappen (univ. Maastricht).
b. Lucas Victor August (Lucas) Boersma, geb. Heerlen 2-2-1965, promoveerde tot doctor op het

proefschrift 'Mapping of reentrant ventricular tachycardia in the rabbit heart' (bekroond met de
Hamburgerprijs voor fysiologie 1994), arts.

c. Sebastiaan Willem Lambert (Bas) Boersma, geb. Arnhem 23-10-1972.

4. Marthe Louise (Marthje) Boersma, geb. Kerkrade 5-2-1942, tr. Valkenburg Lb.
12-10-1961 Leonardus Johannes Josephus (Leo) Meewis, geb. Weert 29-3-1939,
werktuigbouwkundige, zn. van Joseph Leopold Joannes Hubertus (Jos) Meewis,
vertegenwoordiger, en Anna Geertruida (An) Peters.
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Zij emigreren in november 1961 naar Sept Hes (Canada). Remigreren in oktober 1975 naar Houthem-
Valkenburg Lb.
Uit dit huwelijk:
a. Jemen Josephus Jacobus (Jemen) Meewis, geb. Port Cartier 24-2-1962, uitvoerder, tr. Nuth 2-9-

1989 Petra Elisabeth Franciscus (Petra) Knubben, geb. Valkenburg Lb. 16-5-1962, dr. van Maria
Hubertus (Hub) Knubben, gemeenteambtenaar, en Louisa Leonie (Loek) Ramakers.

b. Saskia Anna Maria (Saskia) Meewis, geb. Port Cartier 2-6-1963, tr. Schimmen 21-8-1987 Francis-
cus Maria Laurentius (Ron) Storms, geb. Heerlen 5-7-1960, chemisch-technoloog, zn. van Bernar-
dus (Boy) Storms, constructeur, en Anna (Anna) van Muiken, administratief medewerkster.

c. Mark Victor (Mark) Meewis, geb. Labrador City 8-11-1972.
d. Daan Leonardus Josephus (Daan) Meewis, geb. Heerlen 28-12-1982.

5. Robert Marie Léon Willem (Rob) Boersma, geb. Maastricht 17-10-1948 (na over-
lijden vader), leraar Nederlands, tr. Maastricht 16-6-1971 Antoinette Marie Chan-
tal Guillaumine (Ton) de Vrede, geb. Maastricht 5-10-1947, textielkunstenares,
dr. van Mathieu Pierre Marie (Mathieu) de Vrede, tekenleraar, en Maria Huberti-
na Catharina (Mia) Knubben. •

Noten
Voor een verklaring van de afkortingen, zie Gens Nostra 51(1996), pag. 409.

22. Zie voor dit blokhuis mijn artikel in: UEV, nr. 39, 1987, pag. 4-5.
23. Deze brief bevind zich in het Gemeente Archief van Leek, inv. nr. 6611. Afschrift in GAD, AGS, inv.

nr. 318, fol. 57, nr. 398.
24. ARA, Stamboeken, inv. nr. 2.13.09-217, stamboeknr. 22580; Wapen der Koninklijke Marechaussee,

inv. nr. 2.13.09-617, onder nr. 860 en idem inv. nr. 2.13.09-1421, onder nr. 118.
25. Dit certificaat maakt onderdeel uit van de huwelijksbijlagen wanneer Foke in 1849 in het huwelijk

treed.
26. Van deze crayontekening werd eind 19de eeuw een serie 'portretfoto's' gemaakt door Atelier Emile

Sohl, portretteekenaar (!), Langs Het Kanaal 21, Maastricht, telephoon no. 226.
27. GAM, ANH, inv. nr. 155, Lidmatenregister 1817-1857, fol. 199. 'Fokke Boersma' met aantekening

'naar Woudsend 20 julij 1853'.
28. GAM, ANH, inv. nr. 167. Dit register van met attestatie binnengekomen en vertrokken leden begint

op 10 januari 1841.
29. GAM, ANH, inv. nr. 155, fol. 206, 'Fokke Boersma met attestatie uit Gulpen; naar Woudsend 20 julij

1853'.
30. Een publicatie dienaangaande is in voorbereiding.
31. GAM, AWH, inv. nr. 7, Kerkeraads notulen. Zie notulen van 6-6-1852,29-6-1852 en van 17-7-1853.
32. GAM, ANH, inv.nr. 155. Idem, Archief gemeente Maastricht, Registers van vestiging en vertrek

Maastricht 1852-1922, deel vertrek 1-7-1852 tot en met april 1862, reg. 1, blad 108. Aankomst
Woudsend blijkens schrijven gemeentebestuur Wymbritseradeel d.d. 19-4-1983.

33. De samenstelling van het veldwachterskorps blijkt uit een lijst die werd opgesteld door de burgemees-
ter van Wymbritseradeel op 2-1 -1856. De gemeente telde toen 8455 inwoners. Vriendelijke medede-
ling van de heer J. Koopmans, beheerder van de archieven van de gemeente Wymbritseradeel te Ulst.

34. GAM, AWH, inv. nr. 7, Kerkeraads notulen. Zie notulen van 17-7-1853. Zie ook inv. nr. 96, Rekenin-
gen van de diaconie, 1845-1859, onder avoir 22-7-1853; idem inv. nr. 97, Rekeningen van de diaco-
nie, 1850-1916, onder avoir 22-7-1853. Het betreft kwitantie nr. 28.

35. GAM, AWH, inv. nr. 13, Register van uitgaande brieven van de diaconie, 1737-1873, onder nr. 56.
De brief gedateerd 28-4-1856, werd gestuurd aan de burgemeester van Wymbritseradeel.

36. GAM, AWH, inv. nr. 7, Kerkeraads notulen, 1825-1910. Zie notulen van 3-1-1858.
37. GAM, AWH, inv. nr. 13, Register van uitgaande brieven van de diaconie, 1737-1873, onder nr. 59.

De brief, gedateerd 4-1 -1858, is het antwoord op een schrijven van 11-12-1857 van de adressant.
38. Stukken dienaangaande in het archief van de gemeente Wymbritseradeel te Ulst. Vriendelijke mede-

deling van de heer J. Koopmans, beheerder van de archieven aldaar.
39. Vertrek uit Woudsend: mededeling gemeentebestuur Wymbritseradeel d.d. 19-4-1983. In het lidma-

tenregister van de hervormde gemeente van Woudsend (aanwezig RAF) werd hier eveneens melding
van gemaakt: 'vertrokken mei 1858 naar Maastricht'.

40. GAM, Archief gemeente Maastricht, Registers van vestiging en vertrek Maastricht 1852-1922, regis-
ter 24, blad 4773.
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41. GAE, AGE 1828-1933, inv. nrs. 2762 en 2763.
42. GAE, AGE 1828-1933, inv. nr. 824 onder nr. 352, inv. nr. 825 onder nr. 281, inv. nr. 826 onder nr.

256 en inv. nr. 827 onder nr. 248.
43. Zie voor dit blokhuis mijn artikel in: UEV, nr. 39, 1987, pag. 4-5.
44. ARA, Stamboeken, inv. nr. 2.13.10-1311, stamboeknr. 17421 (Tweede Regiment Vesting Artillerie),

idem KNIL, inv. nr. 2.10.50-137, fol. 9919, stamboeknr. 28064, idem Pensioenregisters, inv. nr.
2.13.10-5873 onder nr. 681.

45. ARA, Stamboeken, inv. nr. 2.13.10-811, stamboeknr. 56672, idem 2.13.10-821, stamboeknr. 67174,
idem nr. 2.13.10-1187, stamboeknr. 463, idem nr. 2.13.10-1109, stamboeknr. 88494.

46. ARA, Stamboeken, inv. nr. 2.13.10-1101, stamboeknrs. 74972 en 79183.
47. ARA, Stamboeken, inv. nr. 2.13.10-814, stamboeknr. 60496.
48. ARA, Stamboeken, inv. nr. 2.13.10-1819, doorlopendnr. 99727 (Tweede Regiment Infanterie), idem

KNIL, inv. nr. 2.10.50-276, fol. 4829, stamboeknr. 69111 (Koloniale Reserve, werfdepot Nijmegen).
49. ARA, Stamboeken, inv. nr. 2.13.10-1185, stamboeknr. 16238 (Instructie Bataljon), inv. nr. 2.13.10-

838, stamboeknr. 85367 (Tweede Regiment Infanterie), inv. nr. 2.13.11-2253, stamboeknr. 24 (Der-
tiende Regiment Infanterie).

50. ARA, Stamboeken, inv. nr. 2.13.10-1186C, nr. 21271 (Instructie Bataljon), inv. nr. 2.13.11-1825,
stamboeknr. 7176 (Tweede Regiment Infanterie), inv. nr. 2.13.11 -2255, stamboeknr. 2647 (Dertiende
Regiment Infanterie), idem KNIL, inv. nr. 2.10.50-285, fol. 45423, onder nr. 10551, stamboeknr.
76140.

51. De traditie wil dat dit sieraad van generatie op generatie wordt doorgegeven aan de jongste kleindoch-
ter met de voornamen Anna Elisabeth. Ook blijkt er een gravinnenring te bestaan, afkomstig van Anna
Elisabeth Fourestier Lanous, die gedragen wordt door de vrouw van de oudste zoon in de familie.
Daarbij werd overigens de echtgenote van de katholieke nazaat overgeslagen! De ring zou oorspron-
kelijk (naar verluidt) afkomstig zijn van de onbekende vader van Foke Wietzes.

52. ARA, Stamboeken, inv. nr. 2.13.10-1102, stamboeknr. 81133, idem 2.13.10-1111, stamboeknr.
91035.

53. Voor de familie Schellings (Schillings) zie deel 9 van mijn kwartierstaat in: UEV, nr. 54, 1991, pag.
8-13, in het bijzonder pag. 8-10.

54. Voor de familie Miessen zie deel 11 van mijn kwartierstaat in: UEV, nr. 62, 1993, pag. 4-10, in het
bijzonder pag. 4-7.

55. Voorde familie Schroen zie deel 8 van mijn kwartierstaat in: UEV, nr. 48, 1989, pag. 10-22.
56. Zij is een zus van Elisabeth Maria Hubertina Klippert, zie onder IVa.
57. Zie over deze molen M. Meerman, Watermolens in Eijsden, Uitgave van de Stichting Eijsdens Verle-

den, Eijsden 1990, pag. 111-130, in het bijzonder pag. 126-130.
58. Zie voor dit familiebedrijf Caltex-service-station Van der Cruijs te Eijsden, in: Onder Caltex vlag

(Orgaan voor Caltex dealers), 1960, nr. 6, pag. 16-19.
59. Voor de familie Gorissen zie deel 3 van mijn kwartierstaat in: UEV, nr. 4, 1978, pag. 25-30.
60. Zie over deze brouwerij mijn artikel Bijdrage tot de geschiedenis van het pand Kerkstraat 21 te

Eijsden, in: UEV, nr. 40, 1987, pag. 4-11, in het bijzonder pag. 9-11.
61. ARA, Stamboeken, inv. nr. 2.13.10-1187, onder nr. 478 (Pupillenschool), idem inv. nr. 2.13.10-1187,

onder nr. 12482 (Instructie Bataljon), en idem inv. nr. 2.13.10-828, stamboeknr. 74156 (Tweede
Regiment Infanterie).

62. Ontleend aan M.Th.L.W. Boersma, Keizer Wilhelm 11 in Eijsden, in: UEV, jrg. 3, nr. 2, 1979, pag. 22-
25.

63. GAM, ANH, inv. nr. 1350, Archief van het college van notabelen, 1868-1939, folio's44, 57, 65 en
68.

64. Over dit bedrijf: Gouden rijder J. Hoorens nog nooit oorzaak aanrijding, in: Beroepsvervoer (Offi-
cieel orgaan van de NOB wegtransport), 1971, nr. 1, pag. 32-33.

65. Zie dienaangaande dagblad de Limburger van dinsdag 4 oktober 1994.
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JAN PIETER
ZELISSEN

zn. van Pieter
Josef Zelissen en

Maria Agnes
Laumcn

mijnwerker

geb. Oirsbeek
22-10-1893

overl. Heerlen
15-2-1962

CORNELIA
ANNA MARIA
BEAUMONT

dr. van Jan
Hendrik

Beaumont en
Anna Catharina

Peeters

geb. Heerlen
13-9-1896

overl. Heerlen
25-7-1979

ir. Nulh 29-11-1918

JOHANNES
HUBERTUS
HERMANS

zn. van Hubertus
Hermans en Maria
Barbara Ubachs

mijnwerker

geb. Meerssen
8-1-1899

overl. Maastrichl
20-3-1965

ELISABETH
ALEGONDA
CREEMERS

dr. van Petrus
Creemers en Anna

Haagmans

geb. Meerssen
3-1-1900

overl. Maastricht
24-2-1985

tr. Maastricht 7-7-1920

12

ANTHON
WILHELM
LODEWIJK

VAN MEECEN

?.n. van Anthon
Willem van

Meegen en Nelida
Petronella van Son

(tol Gellicum)

koopman

geb. Amsterdam
22-10-1884

overl. 's-Graven-
hage 15-10-1942

13

HERMINA
JOHANNA

ANTONIA VAN
HEMERT

dr. van ds.
Gijsbert Johannes

van Hemert en
Hendrika

Geertniida
Lambert

onderwijzeres,
adm. medewerker

geb. Eibergen
22-6-1885
overl. Zeist
29-2-1972

tr. Watergraafsmeer 4-2-1909

DOUWE
JORRITSMA

zn. van Johannes
Jorritsma en

Janneke Kuipers

directeur
postkantoor

geb. Bolsward
13-10-1885

overh Enkhuizen
30-1-1978

FRANCINA
HILLEGONDA
GROENEVELD

dr. van Johannes
Groeneveld en

Harmanna Hajema

telefoniste PTT

geb. Waddinxveen
14-5-1889

overl. Sneek
13-10-1973

tr. Boskoop 6-9-1917

JAN RENIER ZELISSEN

afdelingsopzichter Oranje

Nassau mijn

geb. Oirsbeek 31-5-1920

ISABELLA HERMANS

geb. Maastricht 1-12-1924

ERNY ADOLF
LODEWIJK VAN

MEEGEN

officier (It. kol.) der

Koninklijke Landmacht

geb. Semarang 4-9-1917

DORA JORRITSMA

lerares lichamelijke opvoeding

geb. Utrecht 21-12-1922

overl. Ermelo 21-9-1977

tr. Maastricht 24-1-1945 tr. Middelharnis 9-8-1945

Dr. PETER MARIA JOHANNES ZELISSEN

internist-endocrinoloog

geb. Heerlen 16-1-1954

tr. Amersfoort 1-10-1981

ELLY VAN MEEGEN

verpleegkundige

geb. Harderwijk 16-7-1952

CASPER REINIER ZELISSEN

geb. Amersfoort 1-4-1984

JOLIEN MADELAINE THEODORA
ZELISSEN

geb. Amersfoort 28-5-1988

Nummer 6
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8

Ds. BARTHO-
LOMEUS
CUPERUS

zn. van Klaas Jan
Cuperus en

Bregtje Salm

doopsgezind
predikant, lid van
Prov. Staten van

Gelderland

geb. Amsterdam
21-7-1837

overl. Zutphen
9-12-1913

tr. (1) Middel

9

DINA
ANTOINETTA

TAK

dr. van Jan Tak en
Susanna Tak

geb. Middelburg
15-3-1841

overl. Zutphen
27-9-1877

>urg 6-8-1862

4

NICOLAAS JOHANNES
CUPERUS

oogarts te Zwolle

geb. Borne 23-11-1865

overl. Utrecht 30-12-1950

tr. Zutphen

10

JACOB LUCAS
ANTHONIE

STOLK

/.n. van Christiaan
Even Stolk en

Jacoba Elisabeth
Lohse

procureur te
Bemmel, OON,

rechter Arr.
Rechtbank te

Zutphen

geb. Bemmel
10-7-1839

overl. Zutphen
12-6-1922

tr. Zutpheri

11

ELISABETH
MARIA

STEENLACK

dr. van Mr. Johan
Leonard Steenlack

en Janke van
Altena

geb. Zutphen
12-9-1846

overl. Zutphen
9-1-1940

3-8-1869

5

JOHANNA STOLK

geb. Zutphen 27-3-1871

overl. Utrecht 28-11-1961

29-8-1893

2

Prof. ir. JACOB LUCAS ANTHONIE
CUPERUS

oud chef van dienst Weg en Werken der Nederlandse Spoorwegen, oud directeur
Spoorwegbouwbedrijf, buitengewoon hoogleraar TU Delft, OON

geb. Breda 2-2-1896, over. Wageningen 29-5-1975

tr. Haarlem

12

Ds. JACOBUS
CRAANDIJK

zn. van Pieter
Craandijk en

Maria van
Coppenaal

doopsgezind
predikant,

historicus, OON

geb. Amsterdam
7-9-l834

overl. Haarlem
3-6-1912

tr. Borne

13

ANNA
GEERTRUIDA

BALLOT

dr. van Frederik
Willem Balloten
Catharina Doyer

geb. Zwolle
13-8-1838

overl. Haarlem
28-10-1914

1-8-1861

6

PIETER HERMAN
CRAANDIJK

directeur Haarlemse

Hypotheekbank

geb. Rotterdam 15-7-1868

overl. Heemstede 28-8-1961

tr. Haarlem

14

MARTINUS
SCHUIL

zn. van Jouke
Boltom Schuil en

Akke Zijlstra

musicus-
componist

geb. HarÜngen
26-4-1842

overl. Drachten
22-3-1899

tr. Franeke

15

MARTHA VAN
DER MEULEN

dr. van Aegeus
Haitsma van der
Meulen en Anna
Cornelia Faber

geb. Franeker
28-12-1847

overl. Haarlem
29-3-1929

r 8-7-1869

7

ANNA CORNELIA
SCHUIL

zangeres

geb. Franeker 25-12-1872

overl. Haarlem 12-7-1950

22-12-1898

3

ANNA GEERTRUIDA CRAANDIJK

geb. Haarlem 20-9-1899
overl. Doorn 24-7-1992

18-5-1920

ANNA CORNELIA CUPERUS
geb. Gouda 2-9-1927, tr. Utrecht 10-7-1953 ir. Albert Jan Kempees, geb. Nijmegen 3-2-1923, hoofd

technische dienst Zuiveringschap Rivierenland te Tiel (tot 1-9-1980),
zn. van Johannes Christiaan Jacobus Kempees en Christina Meursinge

Nummer 7
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WAPENREGISTRATIE

In het wapenregister van de Afdeling Heraldiek van de Nederlandse Genealogische
Vereniging zijn de volgende wapens geregistreerd:

Vos (Alken, Belgisch Limburg)

Beschrijving:
In zilver een klimmende vos van natuurlijke kleur, getongd van rood en
overtopl met een gouden kroon.
Helmteken: een uitkomende vos van het schild, gekroond met een gouden
kroon.
Dekkleden: rood, gevoerd van zilver.

Dit wapen werd gevoerd doorTeunis Jansz. Vos, de oude, geb. ca. 1645 en overl. tussen 1693 en 1699,
schepen en manhuismeester van Nederhemert (1679-1687). Aanvrager stamt af van Jacob, den ouden
(1639/1640-juni 1724), gehuwd met JennekeJans (ca. 1637-tussen 1709 en 1714), broeder van de wa-
penvoerder. Het geslacht stamt af van Frans Gosse alias Fosse (ca. 1520-vóór 1597), in 1554 wonende te
Alken in het prinsbisdom Luik, en Margareta van Heze.

Geregistreerd op verzoek van Johan Bastiaan Vos, geboren Moerdijk (gem. Klundert) 22 januari 1964,
wonende te Amsterdam, zoon van Cornelis Cathrinus Vos en Hendrika Johanna de Jong.

Bronnen:
- Oud-Rechtelijk Archief Nederhemert, inv. nr. 55, april 1686.

Nummer: NGV.1995.007 (20-10-1995)

Ringers (Elburg, Gelderland)

Beschrijving:
Gevierendeeld: I in goud een rode ring; II en III in groen een gouden
vogel; IV in goud drie rode ringen (2-1).
Helmteken: de vogel van het schild.
Dekkleden: rood, gevoerd van goud.

Dit wapen werd gevoerd door Jan Ringers, poelier, overleden Alkmaar 8 januari 1801, blijkens een lakaf-
druk op een brief aan de burgemeesters van Elburg van 1 april 1781. Voornoemde huwde 2e Alkmaar 7 juni
1767 met Grietje Veen (1738-1802). Aanvrager stamt af van genoemden.

Geregistreerd op verzoek van ir. Johannes Nicolaas Ringers, geboren Velsen 4 november 1926, wonende
te Den Haag, zoon van Johannes Aleides Ringers en Clasina Mann.

Bronnen:
- Een cachet met aan de ene zijde het wapen Ringers en aan de andere zijde het wapen van West-Fries-

land, in bezit van aanvrager;
- Collecties Muschart en Damstra bij het CBG.

Nummer: NGV. 1995.008 (20-10-1995)
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Pronk (Scheveningen)

Beschrijving:
In zilver een blauw huismerk.
Helmteken: een bos pauwenveren van natuurlijke kleur.
Dekkleden: blauw, gevoerd van zilver.

Dit wapen is in 1946 door aanvrager ontworpen voor de familie Pronk, afstammende van Cornelis Jobszn.
Pronck, stuurman en visser te Scheveningen, die in 1644 en 1653 notariële akten met het bovenstaande
huismerk waarmerkte. Hij was getrouwd met Marijtje Woutersdr. Geregistreerd in het wapenregister CBG
onder nummer 104 Jb. 1976. Aanvrager stamt af van genoemden.

Geregistreerd op verzoek van drs. Simon Evert Pronk, geboren 's-Gravenhage 7 januari 1925, wonende te
Rijswijk, zoon van Cornelis Pronk en Alida Hoogstraate.

Bronnen:
- Pronk-Smkken, Mededelingenblad van de Stichting Familiearchief Pronk nr. 3 (febr. 1973) en nr. 7 (dec.

1975);
— S.E. Pronk Czn., Huismerkstamboom van de Scheveningse familie Pronk, in: Gens Nostra 42 (1987),

pag. 69-71.

Nummer: NGV. 1996.009 (2-2-1996)

Zuiderent (Maasland)

Beschrijving:
In zilver een rood ankerkruis.
Helmteken: het ankerkruis van het schild tussen een vlucht, doorsneden
rechts van rood en zilver en links van zilver en rood.
Dekkleden: rood, gevoerd van zilver.

Dit wapen werd gevoerd door Cornelis Ariensz. Suijderent, ged. Maasland 2 april 1651, mr. wagenmaker
te Vlaardingen, overl. jan. 1707. Aanvrager stamt af van Claes Ariense Suijderent, ged. Maasland 21 maart
1657, mr. wagenmaker, overl. Strijen 17 februari 1713, broeder van de wapenvoerder, gehuwd met Grietje
Huijgen van der Pols (1660-1708). Het geslacht stamt af van Cornelis Willemsz. van Zuijdereijnt, geb. ca.
1580, bouwman, overl. Maasland 1650, en vermoedelijk Belitgen NN.

Geregistreerd op verzoek van drs. Eduard Anthonie Zuiderent, geboren Rotterdam 18 april 1950, wonende
te Rotterdam, zoon van Bastiaan Pieter Arie Zuiderent en Johanna Marie Fokkinga.

Bronnen:
- M.C. Sigal jr., De wapens der Vlaardingsche vroedschappen, in: De Nederlandsche Leeuw 51 (1933),

kol. 416-420.

Nummer: NGV. 1996.010 (2-2-1996)
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Nomes (De Rijp, Noord-Hol land)

Beschrijving:
In goud twee blauwe Sint Andrieskruizen die met de rechterschuinbalk
aan elkaar zijn verbonden.
Helmteken: een antieke vlucht van goud en blauw.
Dekkleden: blauw, gevoerd van goud.

Dit wapen werd o.a. gevoerd door Jan Dircksz. Nomes, gedoopt De Rijp 25 december 1712 en gehuwd met
Niesje Jacobs Bak, blijkens een tekening op het schutblad van een Statenbijbel van 1735. Jan Dircksz. was
een zoon van Dirk Noomes en Griet Jans. Aanvrager stamt af van genoemden.

Geregistreerd op verzoek van Ernst Nomes, geboren 's-Gravenhage 28 juli 1922, wonende te Ede, zoon van
Ernst Nomes en Hermina Johanna Pauli.

Bronnen:
- E. Nomes, Nomes door de eeuwen heen, Ede 1991.

Nummer: NGV. 1996.011 (11-4-1996)

Drost (Tricht, Gelderland)

Beschrijving:
Gevierendeeld: 1 en IV in rood een gouden zandloper met glas en vleu-
gels van zilver (Drost); II en III in zilver twee beurtelings gekanteelde
dwarsbalken met op de bovenste balk twee toegewende hanen, alles van
rood (Van der Sant).
Helmteken: de zandloper van het schild.
Dekkleden: rood, gevoerd van zilver.

Dit wapen werd gevoerd door de kinderen van Herman Drost (1674-1744), timmerman, en Aaltje Jacobs
van der Sandt, ged. Beusichem. De aanvrager stamt van hen af.

Geregistreerd op verzoek van Jan Simon Petrus Drost, geboren Tasikmalaya (Ned.-Indië) 2 februari 1934,
wonende te Uithoorn, zoon van Jeremias Reinier Drost en Gerharde Bartruida Moltzer.

Bronnen:
- Burgemeestersraam in de Oude Kerk te Amsterdam;
- Wapenboek der Amsterdamse regeringsleden sedert 1795;
- Lakafdrukken van een 18de eeuws signet van Harmanus Drost (1745-1835) in bezit van de familie;
- Collectie Muschart CBG, zegel Jacobus van der Sant 2-7-1771, schepen van Beusichem.

Nummer: NGV. 1996.012(11-4-1996)
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De Haan ('s-Graveland, Noord-Holland)

Beschrijving:
In zilver een lopende rode haan, gesnaveld en gepoot van goud.
Helmleken: een halfuitkomende rode haan met gespreide vleugels.
Dekkleden: rood, gevoerd van zilver.

Dit wapen werd gevoerd door Pieter de Haan, ged. 's-Graveland 19 januari 1738, schepen, loodgieter en
leidekker te Weesp, gehuwd met Ariaantje Hoogeveen (1745-1806), blijkens een lakzegel hangende aan
een akte te Weesp van 12 juli 1790. Aanvrager stamt van wapenvoerder af. De oudste voorvader is Pieter
de Haan (1689-1753), grootvader van genoemde, metselaar/aannemer, schepen en van 1745-1753 schout
van 's-Graveland.

Geregistreerd op verzoek van Marcel Cornelis de Haan, arts, geboren Antwerpen 17 februari 1925, wonen-
de te Eindhoven, zoon van ds. Pieter de Haan en Nelly Henriëtte Liégeois.

Bronnen:
- Schepenakte d.d. 12 juli 1790 te Weesp in bezit van dr. Wartena te Weesp;
- Collectie Muschart bij het CBG.

Nummer: NGV. 1996.013 (11 -4-1996)

Dorregeest (Uitgeest, Noord Holland)

Beschrijving:
In blauw een uit een gouden schildvoet komende zwarte helling waarop
een onafgemaakt zilveren schip; in een gouden schildhoofd rechts een
groen klaverblad en links een horizontaal geplaatste zwarte hamer.
Helmteken: een vlucht van goud en blauw.
Dekkleden: blauw, gevoerd van goud.

Dit wapen is in 1995 ontworpen door aanvrager en C.Q.C.M. Walschots te ' s-Gravenhage en bestemd voor
de mannelijke nakomelingen van Jan Maertsz. Dorregeest (1650-1688/1693), tr. Uitgeest 16 mei 1677 met
Guert Jans, overl. tussen 1688 en 1693. Aanvrager stamt van genoemden af.

Geregistreerd op verzoek van Evert Dorregeest, geboren Amsterdam 22 november 1962, wonende te Arn-
hem, zoon van Cornelis Bernardus Dorregeest en Neeltje de Vroome.

Bronnen:
- Geen.

Nummer: NGV. 1996.014 (11 -4-1996)
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ADDENDA ET CORRIGENDA

Voor aanwijzingen over wat in de rubriek kan worden opgenomen, zie Gens Nostra
44 (1989), pag. 497.

KWARTIERSTAAT KAREL JOHANNES JOSEPH VAN RIJN
(Gens Nostra 49 (1994), pag. 530-531)

Nummer 8, Johannes Cornelis van Rijn, lees: geb. Tiel 23-3-1835.
Nummer 17, Jo(h)anna van Os(ch), lees: ged. Dreumel 14-4-1803, dr. van Jenneke van Os (de natuurlijke
vader zou zijn Antoni de Jong)

STABIJ OF VAN DEN HEUVEL?
(Gens Nostra 50 (1995), pag. 23-39 en pag. 638-639)

Door een misverstand zijn niet alle correcties en aanvullingen op mijn artikel over de familie Stabij uit
Sliedrecht in het decembernummer 1995 van Gens Nostra opgenomen. Behalve van drs. L.M. van der
Hoeven uit Rotterdam ontving ik ook nadere gegevens van de heer R. Lindemans uit Leiderdorp, de heer
A.J. Stasse en drs. P. den Breejen, beiden uit Utrecht. Uiteraard bedank ik hen hierbij uitdrukkelijk voor
hun reactie.

Uitgaande van het op pag. 638-639 (Gens Nostra 1995) gepubliceerde overzicht kan nog het volgende
worden toegevoegd:
Onder 1-2: Barber/Barbara Ariensdr.

18-1 -1650: taxatie door schout en schepenen van Hardinxveld van enig onroerend goed op verzoek van
Barbar Adriaensdr, weduwe van Willem Cornelisse, in zijn leven woonachtig te Hardinxveld. Getaxeerd
worden de helft van een buitendijks griendeken (op 50 gulden), de helft van een halve morgen land in
de Bovenpolder in een weer genaamd Lange Grientweer (op 60 gulden), een morgen land in de Boven-
polder in een weer genaamd Vrouwenhuisweel (op 125 gulden) en tot slot een half huis en erf in de
Bovenpolder van Hardinxveld (op 200 gulden) [RAZH, ORA Hardinxveld, nr. 29, los stuk].
18-3-1661: op verzoek van de (collaterale) erfgenamen van wijlen Barbara Ariens taxeren schout en
schepenen van Hardinxveld enig onroerend goed, waaronder een heel huis en erf in de Bovenpolder, op
totaal 500 gulden [RAZH, ORA Hardinxveld, nr. 29, los stuk].

Onder 1-3: Adriaentge Ariensdr., tr. Dirrick Cornelisz. Bouwman.
2-10-1617: Jan Jansz. Brininck transporteert op Dirck Cornelisz. Bouwman een morgen en vijf hond
land in de Benedenpolder van Hardinxveld, in de Jan Ghijsenweer voor 330 gulden [RAZH, ORA
Hardinxveld, nr. l.fol. 111].
1-6-1621: de 'gemeene' erfgenamen van zal. Adriaen Pieters transporteren op Adriaentien Adriaens,
weduwe van wijlen Dirck Cornelisz. Bouman 'vijffhalff hond land' in de Bovenpolder van Hardinxveld,
in de Ghijsenweer voor 206 gulden [RAZH, ORA Hardinxveld, nr. I, fol. 132],
1627: Adriaentgen Ariensdr., wed[uw]e van Dirck Cornelisse Bouman 2 pond [GA Dordrecht, Stadsar-
chief, inv. nr. 3977, kohier 500e penning Hardinxveld].
28-4-1629: Thomas de Coninck, burger procureur en notaris binnen Gorinchem als last hebbende van
de kinderen en erfgenamen van Henrick van Nispen en Anthonia van Rijswijk en nog van Johanna van
Blocklandt, weduwe van Franco van Cuyll transporteert op Engbert Lenaerts, Corn. Corn. Bouman en
Ariaentgen Ariaens, weduwe wijlen Dirrick Corn. Bouman samen een weer land groot 11 morgen en
4 hond in de Benedenpolder van Hardinxveld voor 2100 gulden [RAZH, ORA Hardinxveld, nr. I, fol.
177, I77v].
7-6-1636 en 7-5-1636: Ariaen Bastiaensz., gehuwd met Aeltgen Jans, wonende te Alblasserdam en
Hendrick Michiels, gehuwd met Mariken Jacobs, wonende op Hardinxveld, Gijsbert Cornelisz. Clop
en Lijsken Adriaensdr. transporteren op Ariaentgen Ariaens, weduwe van Dirrick Corn. Bouman met
hare kinderen 'vijffalff hond land' gelegen in de Bovenpolder van Hardinxveld, in de Jan Ghijsenweer
[RAZH, ORA Hardinxveld, nr. 1, fol. 239].
1639: de weduwe van Dirck Cornelisz. Bouman 5 pond [RA Dordrecht, Stadsarchief, inv. nr. 3978,200e
penning Hardinxveld].
14-5-1641: Jan Dirricxs Bouman last hebbende van Ariaentgen Ariaens zijn moeder verkoopt aan Ariaen
Crijnen een huis met erf en ca. '18 roeden dijck' in de Bovenpolder voor Doctoorsweer, ten oosten:
Willem Corn., ten westen Corn. Corn. Bouman [RAZH, ORA Hardinxveld, nr. 1, fol. 280].
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Uit dit huwelijk bekend:
a. Jan Dircksz. Bouman, alias Jan Dericksen in den Salm, lidmaaat te Hardinxveld 4-4-1638, overl.

tussen 8-6-1649 en 10-5-1658, Vc.Aechtgen Gerrits, lidmaat te Hardinxveld 24-12-1638, overl. tussen
21-8-1650 en 21-4-1652, wed. van Bastiaen Jacobs de Vos [RAZH, Weeskamer Hardinxveld, nr. I.
fol. 82v,d.d. 13-11-1637].
1627: De Breweije groot 12 mergen: hiervan zijn bruijckers als eijgenfaars] Cornelis Cornelis Bou-
man, Gijsbert Cornelis Clop, Jan en Adriaen Dircx Bouman (-), met huys getaxeert de huere des jaers
op 1-12-8 gld. [GA Hardinxveld-Giessendam, verponding 1627 Hardinxveld].
10-2-1643: Jan Dirricxs Bouman, gehuwd met Aechtgen Gerritsdr., verkopen Rocus Wouters, com-
mandeur van 't fort op Werkendam, een huis met erf gelegen voor Franck Baijensweer [RAZH, ORA
Hardinxveld, nr. 2, fol. 9].
24-4-1649: Aechien Gerrits, laatste weduwe van Jan Dirricx Bouman, wonende Hardinxveld, geassis-
teerd met Cornelis Cornelis Bouman en Adriaen Dirricx Bouman, wonende Hardinxveld, voogden
van het weeskind van Jan Dirricx Bouman, genaamd Leentgien Jans [RAZH, Weeskamer Hardinx-
veld, nr. 2].
21-8-1650: Jacob Cornelis Cleijndier is geld schuldig aan Aechgien Gerrits, weduwe Jan Dirricxsen
Bouman [RAZH, ORA Hardinxveld, nr. 3, fol. 32v].
21-4-1652: inventaris van het weeskind van zal. Jan Dirricxsen Bouman en Aechgien Gerrits, ge-
naamd Leentien Jans. Voogden: Arien Dirricxen Bouman en van moederswege: Willem Gerritsen
coeijman [RAZH, Weeskamer Hardinxveld, nr. 2].
24-5-1656: inventaris van Aert Geeritsen coijman, wonende Babilonienbroek, Adriaen Dircxsen
Bouman, wonende Hardinxveld, betreffende het weeskind van zal. Jan Dircxsen Bouman en Aegtgen
Geerits, genaamd Leentgen Jans; ook wordt vermeld Lijsken Philipsen, weduwe van Aert Geerits
coijman voornoemd [RAZH, Weeskamer Hardinxveld, nr. 2].
Uit dit huwelijk bekend:
ba. Leentgen Jansdr. Bouman, ged. Hardinxveld, 29-4-1640, j.d. van Hardinxveld (1658), begr. ald.

(Oude Kerk), 24-9-1673, tr. Werkendam, 10-3-1658 Floris Hermansen Baggerman, woont te
Werkendam (1658) en te Hardinxveld (1658), in 1662 genoemd als erfgenaam van Barbara
Ariensdr., begr. Hardinxveld (Oude Kerk) 29-2-1680. Hij tr. (2) Maeijken Jacops.

b. Adriaen (Arien) Dircksz. Bouman, minderjarig op 23-1-1627, doet belijdenis te Hardinxveld op 1/2-
4-1639, in 1662 genoemd als erfgenaam van Barbara Ariensdr., tr. Marichie/Maeijken Cornelisdr.,
doet belijdenis te Hardinxveld 19-7-1643, woont 'na den Bout'.
Uit dit huwelijk vijf kinderen bekend, gedoopt te Boven-Hardinxveld tussen 1643 en 1651.
4. wsch. NN (Anneke?) Ariensdr., tr. wsch. Jan Lambertse Cuijst.
In 1627 waren Engbert Lenaerts en Ariaentge Ariaens de gebruikers van dit weer, dat tussen 1557
en 1562 Vrancken Huysweer heette (eigenaar in 1562 was Vranck Jacopsz., won. Hardinxveld).
20-7-1603: Jan Lamberts Kuijst, ziek te bedde, testeert. Hij wil in een graf in de kerk van Hardinx-
veld begraven worden en schenkt daarvoor aan de kerk ald. een morgen land gelegen in de Pieter
Elisweer op de Bovenpolder onder voorwaarde, dat de kerk deze morgen pas zal ontvangen als zijn
kinderen overleden zullen zijn [RAZH, ORA Hardinxveld, nr. 1, fol. 20].
14-6-1608: Jan Lamberts (mog. Kuijst) transporteert op mr. Adriaen de Heek, chirurgijn een erf en
huis in de Peluwestraat te Hardinxveld, tot nu toe door Jan Lambertsz. bewoont [RAZH, ORA Har-
dinxveld, nr. 1, fol. 37v],
Uit dit huwelijk bekend:
a. Cornelis Jansz. Kuijst, overl. vóór 24-4-1649, tr. Cuyndertgen Barentsdr. Uit dit huwelijk bekend:

aa. Dirckxken Cornelisdr. (Kuijst/Kust/Custen),j.d. van den Oudendijk (1650), overl. vóór 1704,
otr. (1) Werkendam, 29-5-1650 (tr. Hardinxveld) Lambert Dircksz. Gelder, van Werkendam,
in 1662 vermeld als erfgenaam van Barbara Ariensdr.; tr. (2) ald. 1-11-1668 Dirck Willemsz.
Coijman/Koyman, ged. Werkendam, 1-4-1635, overl. vóór 1673, wdr. van Judith Gijsberts,
zn. van Willem Jans Koijman en Gouda Cornelis.
12-10-1655: Akkoord tussen Jan Jacobsen Cleijndier en Michiel Cornelissen van den Bos,
kerkmeesters van Hardinxveld ter eenre en Lambert Dircxsen Gelder, wonende te Werken-
dam gehuwd met Dirckxken Cornelis in hun kwaliteit als erfgenamen van de kinderen van
Jan Lambertsen Cuyst voor de ene helft en Stoffel Cuynderssen, wonende te Werkendam,
gehuwd met Annegjen Teunisdr. en Teunis Rocussen van den Bout als vader en voogd van
Rocus Teunissen, mede in hun kwaliteit als erfgenamen van de kinderen van Jan Lambertsen
Cuyst voor de wederhelft ter andere zijde. Partijen komen overeen, dat voor de morgen land,
die Jan Cuyst per testament aan de kerk van Hardinxveld geschonken heeft, een bedrag van
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200 gulden betaald zal worden en daarmee wordt het legaat afgekocht [RAZH, ORA Har-
dinxveld, nr. 29].
In het Inventaris van het Oud Archief van Werkendam komen een aantal interessante ver-
meldingen voor namelijk: in 1663 Lambert Dircxsz. Gelder [inv. OAW, nr. 809], in 1665
Lambrecht Dircxsz. Gelder, Jan Dircxsz. Gelder en de erfgenamen van Dirck Jan Gelder
[inv. OAW, nr. 1312], in 1668 Dircktge Cornelisse, wed. Lambert Dircxsz. Gelder [inv.
OAW, nr. 880]; in 1673 de weduwe van Dirck Willemsz. Kooijman [inv. OAW, nr. 880], in
1675 Dircktge Cornelisse Kust, wed. Dirck Willemsz. Kooijman [inv. OAW, nrs.901, 1014,
2922], in 1704 Dirckje Custen, overleden weduwe van Dirck Willemse Coijman [inv. OAW,
nr. 671 ] en in 1705 de voogden over Dirckje Cornelisse Kusten [inv. OAW, nr. 1791'].
27-3-1706: Arien Janssen Blasé, gehuwd met Jenneke Lamberts de Gelder en Lambert
Dircxe Coijman, erfgenaam van Dircxie Cornelis Custen, laatst weduwe van Dirck Willem-
sen Coijman, overleden tot Werkendam [RAZH, ORA Hardinxveld, inv. nr. 35].

b. Lijsken Jans., overl. vóór 25-9-1636, tr. Teunis Rocussen van den Bout (geb. ca 1604 (is 48 jaar
op 9-12-1652), schepen van Hardinxveld (1637-1656), zn. van Rocus Joachimsz. en Marijken
Huijghen; hij tr. 2) Woudrichem, 1638 met Niesken Petersdr. Ruijmschotel (zie RAZH, Weeska-
mer Hardinxveld, inv. nr. I, akte d.d. 3-5-1638); tr. 3) Bastiaentgen Jans
30-1-1657: Bastiaentgen Jansdr., weduwe Teunis Rocussen van den Bout mitsgaders Rocus Teu-
nissen en Stoffel Cuijndersse, gehuwd met Annigje Teunis, wonende te Werkendam, voorkinde-
ren van Teunis Rocussen van den Bout bij Leijsien Jans, verklaren de boedel van Teunis Rocussen
te verlaten ten profijte van zijn crediteuren. Ook de voogden van de minderjarige kinderen aban-
donneren de boedel [RAZH, ORA Hardinxveld, nr. 29].

Tot slot nog een enkele opmerking over de afkomst van Krijnlje Pietersdr., de huisvrouw van Leenden
Pietersz. Stabij (generatie V, pag. 35; vergelijk noot 3 op pag. 37). Op basis van gegevens die ik van de heer
R. Lindemans uit Leiderdorp en de eerder genoemde heer L.M. van der Hoeven mocht ontvangen, is het
meer dan waarschijnlijk dat Krijntje een dochter is geweest van Pieter Andriesse Haring en Aertje Gerritsdr,
dit in tegenstelling tot eerdere beweringen in noot 3. Pieter Andriesse en Aertje Gerrits zijn in ieder geval
identiek met het echtpaar Haring. T.z.t. hoop ik in een (korte) bijdrage op deze kwestie terug te komen.

W.J. SPIES, Amsterdam

VAN SOEST IN OVERLANGBROEK EN WIJK BIJ DUURSTEDE
(Gens Nostra 50 (1995), pag. 617-629)

Pag. 624, onder 1: het overlijdensjaar (1760) van Cornelis Cornelisz. Floor werd ontleend aan het lidmaat-
register van Driebergen. Daarin wordt vermeld dat op 20-3-1726 (att. van Leersum) werd aangenomen
Cornelis Floor (obiit 1760) en Neeltje 'sijne huijsvrouw'. Onder de bijlagen bij het huwelijk van zijn klein-
zoon Wulphert Floor met Trijntje Doornebal op 29-10-1812 te Doorn bevindt zich onder meer een 'doodce-
dul' waaruit blijkt dat Cornelis Cornelisz. Floor op 30-4-1752 te Driebergen werd begraven. Het begraaf-
boek van Driebergen ontbreekt over de periode 1718-1761 [met dank aan de heer E. Appeldoorn uit
Utrecht].
Pag. 626, onder 1-a-aa: Arie van Soest, geb./ged. Overlangbroek, 23/29-8-1734, begr. Haarlem, 3-3-1802,
otr./tr. (1) Haarlem 9/23-6-1771 Maria van der Horst; tr. (2) Haarlem 9-5-1784 Maria Duyndam. Uit beide
huwelijken nageslacht te Haarlem [met dank aan de heer J. Kalf uit Den Helder].
Pag. 626, onder 1-c: Claas van Soest, tr. (2) Woudenberg 27-3-1740 Geurtje Jans Kers (uit dit huwelijk
zes kinderen te Leersum). De twee genoemde kinderen uit het huwelijk van Claas van Soest en Jannigje
van Woudenberg t.w. Dirk en Fijgje werden respectievelijk te Woudenberg gedoopt op 31-8-1738 en te
Leersum op 17-4-1735.
Pag. 627, oné&tl: Arien Cornelisz. vanSoest, j.m. van Darthuizen, otr. Doorn 11-8-1703 MaagjeHendriks,
j.d. van Doorn [met dank aan dr. G.J. van Amerongen uit Haarlem].

W.J. SPIES, Amsterdam
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HET GESLACHT MONDRIAAL TE VOLLENHOVE
(Gens Nostra 51 (1996), pag. 26-31)

Pag. 26, gen. I, Malthijs Mondrijaal (Monreael). De gevonden doop te Ettringen (10 maart 1725) betreft
tevens de geboortedatum. Vader Nicolaas Monreal heet in zijn huwelijksproclamatie Nikolaus Monreal,
'Verwalter/Meier'. Anna Arfft was weduwe voordat zij met Nikolaus trouwde.
Pag. 29, IIIb-3a, Anton Mondria, toevoegen: onderwijzer. Zijn vrouw Evertje Huisman, overleed niet op
1-7-1967, maar op 5-12-1980.

E.J. MONDRIA, Ermelo

BOEKEN
(Gens Nostra 51 (1996), pag. 43)

De auteurs van het besproken boekwerk Genealogie van de geslachten Van Bla(a)deren zijn: R.G. Louw
en J.C. van Blaaderen (in de naam van de laatste was een 'r' teveel ingeslopen, zodat er de niet bestaande
naam Van Blaarderen kwam te staan).

REDACTIE

HET 'MEMORIE-BOEK' VAN ADRIAAN VISSCHER
(Gens Nostra 51 (1996), pag. 61-65)

In de 'Reekeningh van Ontfanghst en Uijtgift' in het archief van de Ned.-hervormde (toen nog gereformeer-
de) kerk van Ouderkerk aan de Amstel, staan tussen 1744 en 1751 verschillende gegevens betreffende de
'schoolmeester Adriaan Visser', zoals:
- 1 feebrieareij (1745), betaalt aen de schoolmeester Aderijan Visser volgens quietansie ƒ217.10.
- 1745 [zonder datum], ontfangen van Aderijan Visser voor het luijden en dootkleet en boetens voor een

geheel ijaar tot primo februarij 1746 ƒ 165.16.
- februarij (1747), betaalt aan Adriaan Visser schoolmeester sijn ijaarlijks traktement volgens kwitansi

ƒ217.10.
- 1751, ontfangen van Adriaan Visser voor het luijden der klokken en het gebruijken der dootskleden voor

agt maanden ƒ 161.6.
nog van deselve ontfangen voor agt maanden gekoleteert wegens het sakije ƒ 201.14.
betaalt aan Adriaan Visser voor 9 maanden traektement als schoolmeester volgens rekening ƒ 145.-.

J.C. NIESTHOVEN, Ouderkerk aan de Amstel

ZONEN MET GELIJKE VOORNAMEN IN ÉÉN GEZIN
(Gens Nostra 51 (1996), pag. 71-72)

Onder 'Geval 1' (pag. 71) hebben alle kinderen van Harm Boelems Buirs de achternaam Buir gekregen;
dit moet uiteraard Buirs zijn.
Onder 'Geval 2' (pag. 72) dienen alle kinderen, na het patroniem Roelofs, te worden voorzien van de fami-
lienaam Middeljans.

H. BENNINGA, Zeist

WEGWIJS nr. 20
(Gens Nostra 51 (1996), pag. 364-365)

In de titel van het openingsartikeltje van A. Hartmans is helaas een storende fout geslopen. Het artikel gaat
over de weeskamer, derhalve dient de titel te worden gelezen als:

DE WEESKAMER ALS BRON VOOR GENEALOGISCH ONDERZOEK
REDACTIE
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WEGWIJS nr.21

REACTIES OP
'BURGERLIJKE STAND EN BEVOLKINGSREGISTER

Hoe openbaar en toegankelijk?'

In Wegwijs nummers 16, 17, 18 en 19 plaatste de redactie mijn bijdrage 'Burgerlijke
Stand en Bevolkingsregister. Hoe openbaar en toegankelijk?' Enkele leden deden wat
de redactie graag ziet: ze reageerden. Aan mij om aan deze reacties nog enkele woor-
den te wijden.

De heer ir. L.C.W. Wentzel te Tilburg vroeg de gemeente Eist om een fotokopie
van een huwelijksakte uit 1828 en een overlijdensakte uit 1835, waarop de aange-
schreven gemeente doodleuk antwoordde dat in 1987 de openbaarheid van de registers
van de burgerlijke stand in verband met de bescherming van de persoonlijke levens-
sfeer was beperkt en dat thans (1995) die openbaarheid nog verder werd begrensd.
Zelfs de Minister van Justitie werd nog sprekend ingevoerd: Genealogisch onderzoek
kan op zichzelf niet worden beschouwd als een belang, dat afgifte van een volledig
afschrift rechtvaardigt. De ambtenaar van de burgerlijke stand van Eist vervolgt dan:
Daarom worden vanaf 1 januari 1995, de dag waarop de herziene regelgeving in
werking is getreden geen afschriften van akten van de burgerlijke stand meer afgege-
ven, als het doel genealogisch onderzoek is. Ja, daar hebben ze het begrepen! Maar
voor het nog betere begrip: er is verschil tussen na 1 januari 1995 opgemaakte akten
en na die datum verstrekte uittreksels en afschriften van oudere akten! Uiteraard val-
len de registers uit 1828 en 1835 al heel lang onder de werking van de Archiefwet en
heeft privacy-bescherming weinig met de vraagstelling van de heer Wentzel te maken.
We zouden terecht het verwijt van plagiaat op ons laden, als we ons in colonne naar
Eist begaven met een gouden eikel, want dat sierproduct is geestelijk en materieel
eigendom van de TV-rubriek 'Ook dat nog...'. Maar wat mij betreft scoort de meerge-
noemde gemeente hoog in het klassement voor de 'loden stamboom'.

Zo-even noemde ik de Archiefwet. Toen ik mijn artikel schreef, was de Archiefwet
1962 nog van kracht, maar toen het verscheen, was deze inmiddels vervangen door
de Archiefwet 1995 (Wet van 28 april 1995 Stb. 276). Deze wet is in werking getre-
den op 1 januari 1996. De verkorte overbrengingstermijn is natuurlijk een heel opval-
lend punt in de nieuwe wet, maar uiteraard is de wet vooral bedoeld om de hele ar-
chieforganisatie op moderne leest te schoeien op een ogenblik dat de vele veranderin-
gen van de laatste dertig jaar dat wenselijk maakten.

De heer A. Westra te Wol vega heeft de indruk dat de onderscheidene rijksarchieven
verschillende einddata hanteren m.b.t. de toegankelijkheid van burgerlijke stand-re-
gisters. Ik sluit niet uit dat deze constatering op bepaalde ogenblikken juist is, maar
dat lijkt dan meer een tijdelijke kwestie (personeel en ruimte) en niet een die met de
regelgeving zou samenhangen; die is landelijk één. De huwelijksbijlagen behoren in
principe over dezelfde periode beschikbaar te zijn als waarover de huwelijken toegan-
kelijk zijn.

De heer H. Rouwenhorst te 's-Gravenhage vestigt de aandacht op de openbaarheid
en toegankelijkheid van de gezinskaarten van het bevolkingsregister, in veel gemeen-
ten aangelegd over de jaren ca. 1920-ca. 1940. Sommige gemeenten (hij noemt o.a.
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Deventer) geven deze kaarten nog niet ter inzage. De heer Rouwenhorst verwijst naar
een bijdrage van dr. F.C.J. Ketelaar in Gens Nostra 36 (1981), pag. 185 e.v., waarin
deze opmerkt dat de toenmalige Minister van CRM de gemeentebesturen heeft ge-
machtigd om de overbrengingstermijn op te schorten tot uiterlijk 2000, mits daartoe
een nadrukkelijk besluit door B & W van de desbetreffende gemeente is genomen. In
de nieuwste, dertiende druk, van de Archiefwet 1995 in de Editie Schuurman & Jor-
dens wordt de door Ketelaar bedoelde Ministeriële regeling nog steeds vermeld:
- Bij Regeling van de Minister van CRM van 21 september 1970, nr. 157 541 II O./MA, Stcrt. 188, zijn

de colleges van burgemeester en wethouders gemachtigd de overbrenging van het van ongeveer 1920
tot ongeveer 1940 gehouden tot het bevolkingsregister behorende gezinskaartensysteem naar de gemeen-
telijke archiefbewaarplaatsen op te schorten tot uiterlijk het jaar 2000.

Het ziet er naar uit dat we voor geval we op zo'n standvastige gemeente stuiten tot
2000 moeten wachten, of misschien wel tot 2001, want de woorden tot uiterlijk het
jaar 2000 lijken ruimte te bieden aan enige discussie over de precieze bedoeling en
die discussie kan gemakkelijk tot ultimo december 2000 voortduren!

R.F. VULSMA

DOOPBOEKEN VAN NA 1811

In het nummer van Gens Nostra van november 1995 wordt er op gewezen dat de
doopregisters van na 1811 soms voordelen kunnen bieden boven de Burgerlijke Stand
e.d. en uit een eigen ervaring kan ik dit beamen.

De eerste Stoutjesdijk die bij een scheiding was betrokken, was Anna Stoutjesdijk
die in 1834 in Nieuwerkerk (Duiveland) scheidde van Jan Kik. Dat was een hele stap
in die tijd en ik was dus nieuwsgierig naar de oorzaken van die scheiding.

Na het huwelijk in 1825 kregen zij vier kinderen, geboren in 1825, 1829, 1830 en
1833. Bij de laatste drie kinderen werd de geboorte-aangifte verricht door de vader en
een zwager van Anna; Jan Kik was toen 'in schutterlijke dienst op het fort Fredrik
Hendrik, Eiland Cadzand'. De scheiding geschiedde bij onderlinge toestemming en
deze werd uitgesproken door de Rechtbank in eerste aanleg over het Arrondissement
Zierikzee. Bij de uitspraak waren uitvoerige processen verbaal van twee notarissen
gevoegd, maar de oorzaak van de scheiding heb ik er niet in kunnen vinden. Het is
echter mogelijk dat ik in die ellenlange verklaringen iets over het hoofd heb gezien.

Het doopboek van Nieuwerkerk verschafte enig licht: bij de doop van het eerste
kind van het echtpaar werden Anna en Jan als ouders vermeld, maar bij de volgende
drie kinderen bleek de inschrijver over zoveel informatie te beschikken dat hij kon
noteren dat het onechte kinderen van Anna Stoutjesdijk waren. Een vader werd niet
vermeld. Het lijkt dus waarschijnlijk dat Anna bij afwezigheid van haar echtgenoot
de bloemetjes buiten heeft gezet en dat Jan of bijna ongeneselijk verliefd was, of zo
onnozel dat hij niet tot negen kon tellen.

Jan Kik overleefde de scheiding niet lang: hij overleed al op 4 november 1834.
Anna hertrouwde nog eerder, op 23 juni 1834, twee maanden na de uitspraak van de
scheiding, met Johannes van de Stolpe. Zou hij de vader van de laatste kinderen van
Anna zijn geweest? De voornaam van Anna's laatste, in 1833 geboren kind, Johanna,
zou daarop kunnen wijzen.

J.F. S T O U T J E S D I J K
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HET DATEREN VAN FAMILIE-ADVERTENTIES

Die Zeit, die ist ein sonderbar Ding, zingt de Marschallin in Der Rosenkavalier van
Richard Strauss (libretto: Hugo von Hofmannsthal). En inderdaad, de tijd is een
vreemde zaak, die telkens weer pennen in beweging brengt. Dit keer leverde het ant-
woord van mr. W. Downer op een vraag over het dateren van familie-advertenties met
een onbekend jaartal de nodige reacties op (Wegwijs nr. 16, in het januarinummer van
Gens Nostra).

De heer G .J.H.M, van Rossum uit' s-Gravenhage draagt een alternatief aan voor de
methode van mr. Downer. Hij stelt een berekening voor met behulp van de zondags-
letter. Hierbij maakt men gebruik van twee tabellen, die gemakkelijk zelf zijn samen
te stellen. De eerste tabel bevat de dagen van het jaar met de letters A t/m g, steeds
herhaald in de gewone volgorde en in tabel 2 (met de jaren) in omgekeerde volgorde
en met een kleine hink-stap-sprong bij de schrikkeljaren. Hieronder volgt een voor-
beeld van zondagslettertabellen, die de lezer eventueel zelf kan aanvullen.

Tabel 1 Tabel 2
jan. 1701 b
1 A 1702 A
2 b 1703 g
3 c 1704 fe
4 d 1705 d
5 e 1706 c
6 f 1707 b
7 g
8 A
9 b

1995 A
1996 gf
1997 e
1998 d

dec. 1999 c
31 A 2000 bA

Opmerking bij tabel 1:
- 29 februari krijgt geen letter.

Opmerkingen bij tabel 2:
- het is het gemakkelijkst om terug te werken vanaf 2000
- letopde juiste volgorde van de twee letters bij de schrikkeljaren. NB: !800en 1900 zijn geen schrikkel-

jaren (zondagsletter resp. e en g)
- de lijst kan niet in de tijd worden uitgebreid tot voor de invoering van de Gregoriaanse kalender; voor

sommige streken is dat 12 december 1700
- voor degenen die de volgende eeuw er ook bij willen nemen: het jaar 2100 heeft zondagsletter c als een

kalenderhervorming daar tenminste geen verandering in brengt
- de schrikkeljaren hebben twee zondagsletters, de eerste is voor de periode 1-1 t/m 29-2 en de tweede

voor de periode 1-3 t/m 31-12.

Als voorbeeld nemen wij voorbeeld 1 uit het januarinummer van Gens Nostra. In wel-
ke jaren valt 6 september op een maandag? Deze vraag moet herleid worden tot een
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vraag naar een zondag, dus naar jaren waarin 5 september op een zondag valt. In tabel
1 kan worden opgezocht dat bij 5 september de zondagsletter c hoort. In tabel 2 kan
dan zonder enig gereken eenvoudig worden afgelezen, dat c in de periode 1950-1969
voorkomt bij 1954 en 1965. Overigens blijken in de andere voorbeelden uit het ja-
nuarinummer vergissingen te zitten. Het zou te ver voeren om die hier uitgebreid te
behandelen.

De heer Van Rossum besluit zijn brief als volgt: Niettemin is de tabel van mr. Dow-
ner heel interessant en waardevol: hij bestrijkt een veel langere periode dan de zon-
dagslettertabellen, zelfs t/m de 25e eeuw. Toch denk ik dat voor dagelijks gebruik bij
uw knipseldienst de zondagslettermethode in de meeste gevallen voldoet en dan veel
comfortabeler is; tenzij u een advertentie uit de 25ste eeuw tegenkomt...!.

De heer E. van der Gaag uit Driebergen-Rijsenburg maakt in voorkomende gevallen
gebruik van de bekende, in veel agenda's opgenomen 'eeuwigdurende' kalender (die
meestal begint bij het jaar 1801). Hij schrijft: Deze kalender is uiteraard gemaakt om
te kijken op welke dag een datum viel/valt. Wie er echter 'omgekeerd' mee werkt, en
als onbekende één of meer jaartallen zoekt, vindt heel snel, dat om bij zijn voorbeeld
2 te blijven, in de jaren '60- '70 9 februari een zaterdag was in 1963 en 1974. Niet in
de andere genoemde jaren. Bij deze werkwijze heeft u ook geen problemen met schrik-
keljaren.

Kennen wij ons eigen blad wel? Deze vraag dringt zich op bij de oplossing die de
heer H. Laponder uit Middelharnis aandraagt. Hij gebruikt voor bovenstaande en an-
dere problemen al jaren de schuifkalender, die te vinden is in Gens Nostra 37 (1982),
pag. 410-413, ontworpen door drs. G.J. Westerink uit Veenendaal. Het opzoeken van
het juiste jaartal duurt daarmee slechts enkele seconden. Voor de vele leden die nadien
lid zijn geworden van de NGV: misschien zijn bij de dienst Bestellingen nog exempla-
ren van dit nummer aan te vragen of anders kunnen fotokopieën worden besteld van
deze schuifkalender.

De heer G.J. Bothof, hoofd van de Knipseldienst van onze vereniging, heeft in zijn
publicatie '15 miljoen knipsels' (NGV publicaties Verenigingscentrum nr. 5) naast
andere zaken ook aandacht besteed aan het dateren van knipsels en de methoden die
daarvoor gebruikt kunnen worden. Uiteraard dankt de redactie alle inzenders voor hun
bijdrage.

W.S.

De redactie stelt het zeer op prijs
als u op de één of andere manier

wilt reageren op artikelen in de rubriek 'Wegwijs'
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BOEKEN

De hieronder vermelde boeken zijn ter lezing aanwezig in de bibliotheek van de NGV,
Adriaan Dortsmanplein 3A, 1411 RC Naarden. Er worden geen boeken uitgeleend.

Kadastrale atlassen
Kadastrale Atlas Zuid-Holland, deel 2, Warmond, samengesteld door A.G. van der Steur en J.H.M. van der
Zon, Uitg. Matrijs, Schoonhoven/Utrecht, 1996.

De Stichting Kadastrale Atlas Zuid-Holland heeft zicht ten doel gesteld om de kadastrale atlassen van
alle gemeenten in Zuid-Holland uit te geven naar de toestand van 1832, toen het kadaster een aanvang nam.
Nadat reeds Schoonhoven was verschenen, is nu Warmond aan de beurt. Na enige inleidende hoofdstukken
over het kadaster, ingevoerd om de rechtszekerheid m.b.t. onroerende goederen te versterken en tevens om
een uniforme en dus eerlijker heffing van grondbelasting te bevorderen, volgt een complete opsomming
van alle percelen met de naam van de eigenaar, het soort eigendom (bos, weiland, hooiland, boomgaard,
tuin, erf, huis enz.), de oppervlakte in hectaren, een klasse-aanduiding (naar kwaliteit van de grond, het
aanzien van het huis), het jaarlijks inkomen uit het onroerend goed en het artikelnummer. Een aantal tabel-
len biedt statistische overzichten, bijv. een verdeling van areaal, kadastraal inkomen en huizen naar het
beroep van de eigenaren. Voor de genealoog zullen de vele namen van eigenaars natuurlijk de grootste
aantrekkingskracht hebben. De stamboom van een geslacht ter plaatse zal er vaak een stukje extra informa-
tie mee winnen, een interessante en uitgebriede voetnoot op zijn minst. Meer nog kan raadpleging van deze
en soortgelijke atlassen de genealoog op het spoor van het kadaster zetten, dat in 1832 weliswaar is begon-
nen, maar nadien ononderbroken is voortgezet.

De atlas is uitgevoerd met toepasselijke illustraties en een zestal dubbelzijdig bedrukte uitklapkaarten.
De prijs van de atlas bedraagt ƒ 47,50 te bestllen door overmaking naar postrekening 42 39 476 t.n.v.
Stichting Matrijs, Postbus 670, 3500 AR Utrecht o.v.v. 'Warmond'.

Kadastrale Atlas Zuid-Holland, deel 3, Hillegom, samengesteld door A.M. van Kampen, met medewerking
van J.J.J.M. Beenakker, Uitg. Matrijs, Schoonhoven/Utrecht, 1996.

Gelijktijdig met het deel Warmond, zag het deel Hillegom het licht. Voor de hoofdzaken van dit deel
moge worden verwezen naar het vorige deel. Het deel Hillegom is wat dikker en bevat een uitklapkaart
meer, doch de prijs is gelijk aan Warmond. Voor beide delen geldt: wie zoekt in de desbetreffende plaats
en dan vooral in de periode omstreeks 1832, toch even een blik in de kadastrale atlas, ook al vermoedt men
weinig onroerend goed in de familie weleer.

R.F. VULSMA

Genealogieën
E. en F. van der Tuuk, Alfabetisch naslagwerk van het geslacht Van der Tuuk, ook wel geschreven als Van
der Tuick, Tuik en Tuuk, Helmond/Rotterdam 1995 (adres van de eerste samensteller: Meervalstraat 8,5706
CA Helmond).

Met recht een naslagwerk. Het gaat hier om bijna vijftig bladzijden schematische overzichten, ruim
honderd bladzijden Van der Tuuk's alfabetisch op voornamen gerangschikt, en bijna 60 bladzijden aange-
huwden, alfabetisch gerangschikt op de achternamen. De gegevens werden verzameld door archiefonder-
zoek, bezoeken van begraafplaatsen, het raadplegen van advertenties en vele telefonische contacten. Boven-
dien werd gebruik gemaakt van door anderen verricht onderzoek. Voor het gebruik dienen de aanwijzingen
en toelichting goed gelezen te worden.

K. Balk-Oud, De familie Balk, Schoorl 1992 (adres van de samensteller: Kerkbuurt 22, 1608 EM Wijdenes).
De genealogie vangt aan met Jan van Balyck, die omstreeks 1530 geboren zal zijn en droogscheerder

was van beroep. Uit hem een zoon Aelbert van Balyck, overleden te Amsterdam en gehuwd met Maaiken
Hezius. De familie was voornamelijk gevestigd in Westfriesland en Amsterdam, maar tegenwoordig vinden
we hen uiteraard ook elders in Nederland en zelfs in de Verenigde Staten van Amerika. Het boek is keurig
uitgevoerd, voorzien van vele portretten en andere illustraties.

D. Kuil, Feicke Alles Clocq, grondlegger van de Pekela's, Ten Boer 1995 (prijs ƒ 12,50; uitg. Futurum,
Fivelstraat 26, 9791 LN Ten Boer).

Feicke Alles Clock, vervener te Oude Pekela, werd gedoopt Leeuwarden I jan. 1605, als tweede zoon
van Alle Feijckes en Talke Pieters. Hij trouwt Heerenveen 19-1-1623 Tieets Boelesdr. uit die plaats. In deze
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uitgave een biografie van deze man en een genealogie, die nog twee generaties verder teruggaat en nakome-
lingen vermeldt tot in de 19e eeuw. Het geheel is voorzien van uitvoerige bronvermeldingen en notenappa-
raat. In bijlagen een aantal transcipties van akten.

J.enH. Boerrigter, De geschiedenis van het geslacht Boerrigter een grenzenoverschrijdende familie afkom-
stig uit Getelo in het Duitse graafschap Bentheim, Geleen/Amsterdam 1995 (prijs ƒ 83.- incl. verzendkos-
ten; postrek. 1492579 t.n.v. B.J. Boerrigter te Geleen).

Na hoofdstukken over de naam, andere families Boerrigter in Nederland, waar de familie woonde, de
sociale omgeving, het erf Boerrigter, begint de eigenlijke genealogie. Ook hier is het niet gebleven bij een
lange en droge opsomming van namen. Titels van hoofdstukken als 'Onze oudste voorouders', 'De familie
vertakt zich' (tot in Zuid-Afrika en met drie takken in de USA), 'Genealogieën van de verschillende takken'
duiden daar al op. Boven elk gedeelte dat over een bepaalde tak van de familie gaat, is een handig schematje
opgenomen, dat ons laat zien in welk deel van de familie we ons bevinden. Al met al echt 'geschiedschrij-
ving' van deze familie.

F. Boekelo, Geschiedenis en genealogie van de familie Boekelo. 300 jaar familiegeschiedenis opgediept
uit archieven en familiebronnen, Alkmaar 1995 (prijs ƒ 97,50 verhoogd met ƒ15 . - verzendkosten; postrek.
3965024 t.n.v. F. Boekelo te Alkmaar.

Een buitengewoon fraaie uitgave in een omvang van 419 bladzijden. Voor de samenstelling van het boek
werden-behalve onderzoek in archieven-vele gesprekken gevoerd met familieleden, waarbij vaak foto's,
oude handschriften enz. voor de dag kwamen. Getracht werd gegevens over de leefomstandigheden en over
de tijd waarin men leefde te verweven. Aan de mogelijke herkomst en betekenis van de naam Boekelo
wordt uitvoerig aandacht besteed. Gebleken is dat alle hedendaagse Boekelo's tot één en dezelfde familie
behoren. De oudst bekende voorvader is Frerick Hindriks, verm. gedoopt te Groningen op 6 juni 1705 als
zoon van Hendrick Frericks, van Winsum en Annighjen Claesen, van Delfzijl. Schematische overzichten,
vele voetnoten (bronvermeldingen) en indices verhogen de waarde van dit indrukwekkende boek.

J.G. Jonker, Het levenen werken van de familie van Jan de Wit (1822-1918) en zijn nazaten, Bergen (NH)
1995 (adres van de uitgeverij: Uitg. De Coogh, Kogendijk 99, 1862 PS Bergen/NH).

Uit het vermelde op het titelblad; 'Biografische streekroman rond de Langedijk' zou men het idee kun-
nen krijgen dat er rond wat feitjes een gefantaseerd verhaal is opgebouwd. Dit blijkt zeker niet het geval
te zijn. Er is een goed samenhangend verhaal gemaakt aan de hand van de mondeling overgeleverde en door
de schrijver genoteerde verhalen, die zijn moeder Neeltje Jonker-de Wit (1884-1976) vertelde, aangevuld
met gegevens uit de registers van de burgerlijke stand en de bevolkingsregister van diverse gemeenten. Het
resultaat is een beschrijving zoals wij die van meer families zouden wensen. Goed gekozen illustraties
verhogen de waarde van het geheel.

H.J. Klomp, Hendrik Kappen en andere kleine luyden, Nieuwleusen 1995 (adres van de samensteller: Prins
Clauslaan 12, 7711 KE Nieuwleusen).

Jan Kappert en Geesjen Timmerman, grootouders van moederszijde van de schrijver, werden geboren
te Dalfsen, resp. in 1845 en 1857. Zij zijn de nummers 2 en 3 in een in dit boek opgenomen kwartierstaat
van 31 nummers. Over hen, hun voorouders en nakomelingen wordt ons heel wat medegedeeld, waarbij
aardige achtergrondverhalen en -informatie zorgen voor een goed leesbaar geheel. Portretten en andere
afbeeldingen zijn in ruime mate opgenomen.

J. van der Laan, De nazaten van Tijme van der Laan en Geertje Looze. Een familieoverzicht van een afstam-
meling uit een oud Assendelfs geslacht, Wormerveer 1995 (correspondentieadres: G.P. van der Laan, Karel
Doormanstraat41, 1521 KV Wormerveer).

Deze geschiedenis van de familie Van der Laan uit Wormerveer gaat vergezeld van fragmenten uit de
geschiedenis van Assendelft en Wormerveer, waardoor een indruk gegeven wordt van de omgeving en
omstandigheden waaronder de leden van deze familie vóór 1900 leefden. Ook hoofdstukken over de fami-
lienaam en over het familiewapen zorgen voor extra informatie. De genealogie vangt aan met Hendrick
Gerritsz. van de Laen, geb. Assendelft ca. 1568. In deze genealogie is het in de titel vermelde echtpaar de
achtste generatie. De opzet en uitvoering van het geheel is zeer goed. Het boek is rijk geïllustreerd, gebon-
den in linnen band en voorzien van een fraaie stofomslag in kleur. Uitvoerige indices op alle vermelde
namen, een verklarende woordenlijst en een lijst van geraadpleegde literatuur zijn toegevoegd.
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W.C. en M.W.J. Houbraken, Genealogie Houbmken 1320-1995, Eindhoven 1995 (adres: M.W.J. Houbra-
ken, Hoogstraat 398,5654 NK Eindhoven; verkrijgbaar door overmaking van ƒ 35.-, inclusief, verzendkos-
ten, naarpostrek. 1360027 t.n.v. M. Houbraken, Eindhoven).

De genealogie gaat terug tot Henric Moei van Houbraken, zoon van Jan, gehuwd met Margrieth van
Ruth. Hij wordt vermeld in een Oirschotse schepenakte van 31 januari 1424. Voor de samenstelling van
het geheel is ruim gebruik gemaakt van de 'secundaire' genealogische bronnen. Indices op personen met
de naam Houbraken en op de aangehuwden zijn toegevoegd.

R.G.J. Bakker, Genealogie van een geslacht van barbiers en kleermakers 'Bakker' uit Oost Groningen,
Wassenaar 1995 (adres van de samensteller: Hoflaan 41, 2242 EM Wassenaar; prijs ƒ 5 5 - , postrek.
3792801).

De genealogie vangt aan met de stamouders Edske (1650-1700) en Antje Jacobs in Midwolda. Onder
hun nakomelingen zijn er behalve in Nederland, ook woonachtig in de Verenigde Staten van Amerika,
Canada en Australië. Het boek bevat behalve de eigenlijke genealogische gegevens vele wetenswaardighe-
den over de vermelde personen en de omgeving waar zij woonden.

K. Verbeek, Genealogie van het geslacht Verbeek Farnholt dat tijdens de Napoleontische tijd deze namen
aannam in Oldemarkt, Haaksbergen 1995 (adres van de samensteller: Hengelosestraat 78,7482 AD Haaks-
bergen; prijs ƒ 50.-, postrek. 1346013; bij bestelling vermelden 'Genealogie V-F').

In het doopboek van Diever staat onder 25 oktober 1684: Een kind Geert Harms, de vader Harm Geerts,
de moeder (volgt een leeg stuk) op de Smilde. Harm Geerts woonde dus te Smilde, dat toen kerkelijk tot
Diever behoorde. Later wordt vermeld: Harmen Geerts, tegenswoordig wonende op de Smilde dog sullende
opmey 1717 aenstaende wonen te Appelscha op 't Hogeveen ... Er worden van hen nog vier andere kinde-
ren te Diever gedoopt, waarbij de naam van de moeder, Annechien (Harms) op Smilde wel wordt vermeld.
Nakomelingen van Harm Geerts nemen in 1812 de familienamen Vernholt (later Farnholt) en Verbeek aan.

G.B. Wienk, Genealogie en geschiedenis van het geslacht Wiehink en Wienk, Mijdrecht 1990 (prijs ƒ 50.-,
verkrijgbaar bij dhr. F.A. Wienk, Oranjelaan 19, 6901 BJ Zevenaar).

In een omvangrijk boek (575 blzn.) wordt de geschiedenis van de betreffende familie gegeven, aanvan-
gende met Jan Weginck, geboren Hasselo ca. 1575. Hierna zijn er hoofdstukken over familietakken te Has-
selo/Weerselo, Bergen op Zoom, Hengelo, Bentelo/Borne en Zenderen/Almelo. Ook de zogenaamde état-
présent is uitvoerig en met volledige gegevens vermeld en juist dat onderzoek is vaak zeer tijdrovend en
voor velen ook weinig 'avontuurlijk'. Als we het bij deze zakelijke mededelingen zouden laten, dan deden
we deze uitgave tekort. Er wordt uitgebreid achter de schermen van de eigenlijke genealogie gekeken.
Hoofdstukken als-De naam Wiehinh/Wienk in het repertorium van familienamen,-Beknopte geschiede-
nis, - De horigheid in Twente, - Bronnen van de genealogie, - Verklaring van vreemde woorden, - Oude
Nederlandse maten en gewichten, - Kerkelijk Twente in de 16e en 17e eeuw, zorgen er voor dat niet alleen
degene die in deze familie geïnteresseerd is dit boek ter hand zal nemen. Ook in de eigenlijke genealogie
wordt veel meer vermeld dan alleen maar de namen en data van de betreffende personen. Het is echter niet
de inhoud alleen die ons enthousiast doet zijn over deze uitgave, ook de uitvoering mag er zijn.

C.W.J de Jong e.a., Vijf generaties Nonhebel in Nederland, Haarlem 1995 (adres van één der samenstellers:
E.C. Vermaas, Jacob van Ruisdaallaan 14, 2102 AN Heemstede; prijs ƒ 45.-, inclusief, verzendkosten).

Op het einde van de 18e eeuw vestigden zich uit Lingen twee broers en een zuster in Nederland. Hoewel
de aandacht hier gevestigd is op de Nederlandse nakomelingen, wordt er ook aandacht besteed aan de
voorouders in Duitsland. Omdat het hier een parenteel betreft, bevat het boek ook vele gegevens over
families met andere namen dan Nonhebel. Vooraf aan de parenteel worden vele gezinnen uitvoerig nader
besproken.

Diversen
R.H.C, van Maanen, Index op de transacties van onroerende goederen in de collectestaten van de 40e
penning in de dorpen Buurmalsen en Tricht 1730-1739. Idem 1740-1749 (2 delen), Geldermalsen 1995
(verkrijgbaar bij de Gemeente Geldermalsen, Postbus 112, 4190 CC Geldermalsen).

De bovengenoemde staten berusten in het archief van de dorpspolder Buurmalsen. Bij verkoop van
onroerend goed was over elke transport/verkoop van onroerende goederen en de vestiging van schulden
over het totale bedrag de zogenaamde 40e penning verschuldigd. In verband met de afdracht aan de grafelij-
ke rentmeester werden jaarlijks staten bijgehouden. Met deze uitgave zijn de staten vooreen breder publiek
toegankelijk gemaakt. Vermeld worden de datum van inschrijving, de partij van wie de handeling uitging,
een omschrijving van de handeling en de partij voor wie de handeling bestemd was.
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W. Bonestroo e.a., Nunspeet 1910 (deel 5), Nunspeet 1995 (prijs ƒ57,50, over te maken op postrek.
2356000 t.n.v. A. van Eijck, met vermelding 'Nunspeet 1910, deel 5').

Het betreft hier het laatste deel van de serie Nunspeet 1910. Over de vorige delen spraken wij al eerder
ons enthousiasme uit en dat is, nu de reeks is voltooid, zeker niet minder. Per huis wordt vermeld het adres,
de huurprijs, het aantal vertrekken, dakbedekking, de bewoners (het gehele gezin), gegevens over het
privaat en de verkrijging van drinkwater, en soms nog aanvullende gegevens. Meestal zijn er afbeeldingen
van het huis en van de bewoners bijgevoegd. Een index maakt het geheel goed toegankelijk.

J.W. van de Kuinder-Hamer, Inventaris van het archief van A.P. de Kleuver (geb. 1911, overl. 1980), Vee-
nendaal 1995 (Gemeente Veenendaal, t.a.v. de heer H. Jochemsen, Postbus 1100, 3900 BC Veenendaal).

A.P. de Kleuver was een bekend en veelzijdig publicist in Veenendaal. Het 'archief' bestaat voor een
groot deel uit knipsels en voorts uit enige mappen correspondentie. De knipsels dateren vanaf het eind van
de veertiger jaren tot 1980. Uiteraard bevatten de meeste knipsels artikelen die Kleuver zelfheeft geschre-
ven, maar hij bewaarde ook vaak knipsels mat artikelen van anderen. De nummes 338 t/m 383 gaan over
genealogie en wapenkunde. Het gaat hier o.a. om afschriften van gedeelten van DT-registers, fotokopieën
van stukken betreffende huwelijken, door hem gepubliceerde genealogieën en knipsels over een aantal
families.

F.J.M. Agterbosch (red.); G. Biesbroek (transcriptie), Volkstelling Oldenzaal stad 1748, Hengelo 1995.
Idem, Volkstelling Oldenzaal ambt 1748, Hengelo 1995.
F.J.M. Agterbosch (red.); J.M.S. Kupers-Oude Kempers (transcriptie), Doopboek van Losser (RK) Ie helft
(1716-1765), Hengelo 1995.
Idem, Doopboek van Losser (RK) 2e helft (1766-1812), Hengelo 1995.
Idem, Doopboek van De Lutte (RK) (1799-1812), Hengelo 1995.

Een uitstekend initiatief van de Genealogische Werkgroep Twente van de Afdeling Twente van onze
vereniging. De opzet van deze uitgave van diverse bronnen is overzichtelijk. De indexen bevatten alle
vermelde namen, dus bijvoorbeeld ook die van de doopgetuigen. De bewaarplaats en de inventarisnummers
worden goed aangegeven. Onderzoek 'op afstand' zal naarmate deze reeks zich uitbreidt voor wat betreft
Twente steeds gemakkelijker worden.

Prijs per boek ƒ 25.-excl. verzendkosten, op diskette ƒ 20.-per stuk excl. verzenkosten; verzendkosten
boek en/of diskette ƒ 7,50; te bestellen bij A.P.C. Kwaaitaal, Denneboschweg 17, 7556 CB Hengelo (O);
de betaling dient te worden overgemaakt op postrekening 5582643 t.n.v. Penningmeester NGV afd. Twente
te Hengelo.

G. van der Veer, Haersma-State te Buitenpost, Drachen 1995 (prijs ƒ 20.- excl. verzendkosten; adres van
de samensteller: Moezel 200, 9204 EM Drachten).

De stichter van de State, Daniel de Blocq van Haersma, werd geboren Leeuwarden op 4 juli 1732. Het
huis werd omstreeks 1767 gebouwd. De laatste bewoner was Volkert Adrianus Heringa van Haersma de
With. Hij had de state op afbraakprijs gelegateerd aan Daniel de Blocq van Haersma de With, die de opstal-
len daadwerkelijk liet slopen. In 1937 schonk Jonkvrouw J.C.C, de Blocq van Haersma de With te Drieber-
gen het 3 ha. groot terrein aan de gemeente Achtkarspelen. Het is nu een wandelpark. Het boek bevat o.a.
veel genealogische gegevens van de familie Haersma, gegevens over het huis en de bewoners, een inventa-
ris van de Haersma-state uit 1839, portretten van leden van de familie en afbeeldingen van het huis.

C.J. en R.M.A. Wegman, Westerwolders en hun woningbezit van 1568 tot 1829. Het kerspel Onstwedde.
Deel I. Het dorp, Wierden 1995 (prijs ƒ 150.-, verhoogd met ƒ 9.- verzendkosten; postrek. 997170 t.n.v.
C.J. Wegman te Wierden).

Sinds vele jaren zijn de samenstellers uit liefhebberij bezig met het reconstrueren van het eigendom van
boerderijen en woonhuizen in Westerwolde. Zij beoogen met dit project een zo volledig mogelijke inventa-
risatie te bieden van het Westerwolder woningbezit in vroeger tijden. Begin- en einddata zijn bepaald door
de oudst bekende lijst van hoenderbelastingplichtigen (1568) en de invoering van het kadaster (1829). In
een reeks van negen delen wordt van ca. 630 boerderijen, keuterijen en andere woonhuizen alle van belang
zijnde documentatie over de eigenaren chronologisch samengevat. Toegevoegd zijn kaarten, plattegronden
en foto' s. Dat deze reeks een unieke bron voor de genelogische onderzoeker in Westerwolde biedt, behoeft
geen betoog. Zie voor besprekingen van vorige delen: Gens Nostra van november 1993 en juni 1995 en
Medelingen Centraal Bureau voor Genealogie van juni 1992.
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De Stede Nieupoort Vijfde verzameling bijdragen 1995, Goudriaan 1955 (te bestellen door overmaking van
ƒ 34.- (is incl. verzendkosten) op postrek. 256981 t.n.v. Rabobank te Groot Ammers, met de mededeling
't.g.v. Historische Kring Nieuwpoort, rek. 32.35.11.953').

Sinds 1983 geeft de Historische Kring Nieuwpoort om de paar jaar een nieuw deel uit van deze verza-
melbundels. De bijdragen gaan over het ontstaan van de stad, over plaatselijke families en bedrijven, de
bezetting door de Pruisen in 1787, over het stadhuis en de vestingwerken enz. Zonder de overige bijdragen
te kort te willen doen, wijzen wij op de voor de genealogisch geïnteresseerde lezer van belang zijnde artike-
len over de families De Jonge-Becius, Vonck en Van Slijpe. In de bijlagen op het artikel 'Enige bijzonder-
heden over de totstandkoming van het orgel van de Hervormde Kerk van Nieuwpoort en de relatie met het
Prins-de Haanfonds' treffen we gegevens aan over de families De Haan, Oosterling en Prins.

M. Ijzerman, Betuws naamregister. Neder-Betuwe en West-Betuwe. Sortering op achternaam (4 dln.; adres
van de samensteller: Burensedijk 37, 4197 RG Buurmalsen).

Uit een groot aantal bronnen zijn de namen alfabetisch gerangschikt en vermeld met de plaatsnaam waar
het gegeven werd aangetroffen, het jaartal, de bron en eventuele achtergrondopmerkingen. Het aantal ge-
bruikte bronnen is zo groot, dat het niet mogelijk is deze hier op te sommen. Het zijn DTB-registers, gepu-
bliceerde kwartierstaten en genealogieën, geschiedschrijvingen over de betreffende streek, maar ook op
allerlei gebied heel Nederland betreffende, waaruit personen uit dit gebied gelicht zijn. Voorts lidmatenre-
gister, stadsrekeningen, enz. Uiteraard betreft het steeds gepubliceerde werken. Het is met behulp van deze
vier omvangrijke delen met meer dan 80.000 vermeldingen mogelijk snel na te gaan of een bepaalde perso-
nen in een of meer van de bewerkte publicaties voorkomt. Het werk wordt nog steeds voortgezet en de
samensteller ontvangt daarbij graag hulp.

L.M.J. de Keijzer, De kerk van Herlulfals middelpunt van het Oude Dorp Houten, Houten 1995 (de uitgave
is de derde in de Historische Reeks Kromme-Rijngebied van de Historische Kring tussen Rijn en Lek; adres
van het secretariaat: Kalverhoeve 18, 3992 NZ Houten).

Houten was één van de eerste dorpen in het Kromme-Rijngebied met een kerk. Al in de 9de eeuw schonk
een zekere Herlulf zijn kerk aan de Utrechtse bisschop. In dit boek wordt niet alleen de bouwgeschiedenis
van de opeenvolgende kerken behandeld. Ook talrijke aspecten van het religieuse en sociale leven, zoals
dat rond de Houtense kerkbrink heeft afgespeeld, komen aan bod. Zo passeren de twisten tussen katholieken
en protestanten om het kerkgebouw, het dagelijks wel en wee van pastoors, dominees en kosters en de
optochten en maaltijden van de Onze Lieve Vrouwe Broederschap de revue.

AANWINSTEN
(door: W.H. VAN DER HORST-HARKEMA)

H. Bousema, Index van alle personen met de naam Valk en Van der Valk (computeruitdraai), z.p./z.j.
G. Brandt, Uit het leven en bedrijf van den Heere Michiel de Ruiter, Amsterdam z.j.
J. Cuperus, Voorlopige genealogie familie (van) Didden (stam Maasband/Leuth), Rosmalen 1995.
L.G.Chr. Grabandt, Bijlage kwartierstaat van dr. LG.Chr. Gabandt, dr. R.A.J. Grabandt en G.E. Grabandt,
Diepenheim 1994.
A.M. ten Hacken, Kwartierstaat van Antonius Hugo Jacobus te Hacken, Rosmalen z.j.
J.H. Hoitingh, Families uit Oost-Nederland. Genealogieën van Haitink t/m Hijtink en hierop gelijkende
namen (3 dln.), Naarden 1995.
R. Kramer, De oorsprong van de familie Kramer, Krommenie 1992.
I. Van der Meulen Reidsma, New Groningen Cemetery Recording, Commhtee on Cemetery records and
Research Holland Genealogical Society, Holland, Michigan 1976.
B. de Ras, De genealogie Hardy, een vervolg, Berlicum 1995.
A.P.N. Slootweg, Geschiedenis van het geslacht Slootweg van ca. 1550 tot heden. Vanaf 1745 de katholieke
Zoeterwoudse tak daarvan, Nijmegen 1994.
A. Slotman Jansen e.a., The Cemetery ofOverisel Township Allegan County Michigan, Holland, Michigan
1980.
A. Trimpe, Pilgrim Home Cemetery Recording. Hel Kerkhof van HollandSection, Holland, Michigan 1977.
Recordings of East Saugatuck Cemetery Fillmore Township, East Holland Cemetery Fillmore Township,
and Gibson Cemetery Laketown Township, Allegan County, Michigan.
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Genealogieën
A.M. ten Hacken, Stamboom van de familie ten Hacken, Rosmalen 1995.

Stamvader is Gerardus ten Hacken (ten Aaken, Haaken), timmerman, geboren Munster 25-8-1747. Hij
vestigt zich in 1778 te Vlissingen en trouwt Anna Johanna Christina Finotseck (Venandseck), geboren 1758
te Namen en overleden Vlissingen 24-4-1814. Uit dit huwelijk negen kinderen.

R.Th. Lazet, Genealogie (Hendrik) Lacet, z.p./z.j.
Hendrik Lacet, trouwt (1) Tiel Beerentie Jansz.; trouwt (2) Kesteren 18-9-1692 Marya Thonis van Ingen,

dr. van Thonis Jans van Ingen en Josijntje Peters van der Meijs (van Diest).

J. Moesbergen-Verhagen, Jan Verhagen en Dina Comelia van den Ussel. Genealogie van Jan Verhagen,
Utrecht 1995.

Jan Verhagen, koopman-kapper en doodgraver, geboren Brielle 2-4-1856 en overleden Vlaardingen 18-
5-1926, zoon van Adrianus Verhagen en Jacoba Pols. Hij trouwt Rotterdam 14-8-1878 met Dina Cornelia
van den Ussel, geboren aldaar, dr. van Johannes van den Ussel en Dina Cornelia Drost.

C.J. en J.A.C. Verhagen, Arij Verhagen en Jacoba Cornelia van der Pijl. Genealogie van Arij Verhagen,
Utrecht 1995.

Arij Verhagen, suikerbakker, geboren Brielle 2-3-1858, overleden Overschie 2-2-1945, zoon van Adria-
nus Verhagen en Jacoba Pols. Hij trouwt Brielle 2-11-1881 Jacoba Cornelia van der Pijl, geboren aldaar
5-3-1862, dr. van Willem van der Pijl en Leentje van Putten.

A.J. Kronenberg, Stamreeks Du Four Weesp, z.p./z.j.
De stamreeks begint met Jacob du Four, die misschien identiek is met de barbier Jacob Pieters. Hij is

gehuwd met Neeltgen Maertensdr. Beiden worden op 23 mei 1630 gereformeerd lidmaat te Weesp.

F.J.P. Kiesel, Stamboom Sachse, z.p./z.j.
Johann Friedrich Sachse, geb. ca. 1698, stafmuzikant (hoboïst in het Loehlichen of Löw'schen Regi-

ment), later brouwer en herbergier te Herzberg in de Harz. Hij trouwt aldaar 5-12-1730 Dorothea Margare-
tha Wallis, ged. aldaar 7-9-1700, dr. van Hans Daniel Wallis en Anna Maria Boettger. Uit dit huwelijk vijf
kinderen.

UIT ANTWERPSE BRON (7)

(24?) dec. 1608; Geerart van Lintzenich woonende tot Thoor by Aecken i.n.v. Agnete
Becx syne wettige huysvrfouw] wed[uwe] lestwerven Abrahams Kip, mitsgaders van
Jan van den Dijcke en Catharina Bex zyne huysvrfouw] en wylen Lambrechts Kip
achtergelaten weduwe, en van h[e]ren Willem Scheijffaerts en jouffr[ouw] Anna van
Edingh genaemt Becx als momber van de nagelaten kinderen van voors. Lambrecht
en Abraham Kips (procuratie 29 juni en 21 juli te Franckendael en Dingbanck Tho-
ren respecftive], verk[ocht] Anthonio Barbe ingesetene des[er] stadt, de helft en al
hun recht van een achterhuysinge met poorte... Den gulden Craen met noch drie huy-
sen voor aent straete op den Driesch alhfier] tusschen Den Hertshoren en Thibauts
Pruijnen erve, en noch de helft van de ledige erve van een huyse buijten de Coepoorte
gelijk wijlen Huijbrecht Kip des voors. wylen Lambrechts en Abraham Kip vader was,
verstorven is en de gehele huysinge ... 18 april na Paeschen 1564 kocht van heer Go-
devaert Sterck ridder en amptman ...[tevens verkoop rente].

(GA Antwerpen, Schepenregister 474, fol. 312)
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PERIODIEKEN

Van in deze rubriek vermelde artikelen, alsook van vroeger verschenen en in de bi-
bliotheek aanwezige tijdschriftartikelen, kunnen fotokopieën worden aangevraagd bij
de Dienst Bestellingen, p/a Adriaan Dortsmanplein 3A, 1411 RC Naarden. De aan-
maak van fotokopieën kan echter aan beperkingen onderhevig zijn. Periodieken wor-
den niet uitgeleend.

Nederland
It Beuken, jg. 58 (1996), nr. \.J.A. Mol: De stichting fan it Cistersiënzer kleaster Klaarkamp by Rinsuma-
geest; R. Brongers: Komöf en fermidden fan Titia Brongersma [2e helft 17e eeuwl; B. Slofstra: Goswinus
Geldorpius en syn album amicorum.

Burgerzaken & Recht, 3e jg., nr. 5, mei 1996. J.L.F, van Engelen: Brondocumenten: Papieren tijgers [au-
thenticiteit en - dus - betrouwbaarheid basisgegevens GBA],

Idem, nr. 6, juni 1996. J.F.J.M. Vinkesteijn: Uittreksels/Afschriften akten Burgerlijke Stand. Wanneer
mag (of moet) wat aan wie worden afgegeven?; E.A.M. Scheij: Wetgeving Personen-, Familie- en Jeugd-
recht.

Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, dee\ 111 (1996), afl. \.J.A.Mol:
Nederlandse ridderbroeders van de Duiste orde in Lijfland. Herkomst, afkomst en carrières [voornl. afk.
uit Overijssel en Gelderland!; H.S.J. Jansen: De Nederlandse stadshistoriografie in internationaal perspec-
tief.

Idem, afl. 2. Vormen van politiek. Veranderingen van de openbaarheid in Nederland 1848-1900. Supple-
ment: Kroniek. Lijst van de voornaamste in 1995 verschenen boeken en artikelen op het terrein van de
Nederlandse geschiedenis.

The Caledonian Society, Med. 20e jg., no. 2, juni 1996. Verv. Sprokkelen onder stambomen; G. Grevers-
Lieth: Register der houwelijken bij de Nederduijtse Gemynte te Veurne [1777-17821; Hoeven, DTBL RK,
O: 1682-1812;/ Bastingin: De kosten van inkwartiering van compagnies militairen voor de stad Kampen
over de periode 1652-1654; Verv. Schotse kerk in Veere.

Genealogisch Tijdschrift voor Oost-Brabant,')g. 11, nr. 3, juli 1996. P.C. van Koningsbrugge: Genealogie
Marijnen [15e- 19e eeuw]; Aanv. Kwst. Coolen; L. van Minderhout: De kinderen van Jan Rutgers van
Griensvenne [meervoudige afstamming waardoor kwartierverlies; berekening genetische verwantschap];
Sprokkels (122) [Jan van Baakel, 1794]; P.A.Th. Thijssen-van Wagenberg: Afgegeven borgbrieven in
Zuidoost-Brabant: Riethoven; Aanv. Boshuisen [Willen van B., 1619]; L. van Minderhout: Van Hedel in
Berlicum [15e-17e eeuw]; Verv. Van Dormale [van Doormalen; met fragment Van Doormael te Amers-
foort; 18e eeuw],

Gens Germana (WGOD), jg. 22, nr. 2, juni 1996. J. Freeke: Vier broers van Lippe naar Holland [zoons van
Johann Töns Fricke naarde Watergraafsmeer; hij bleek Johann Tönnies Humrich, die hertr. 1729 Anna M.J.
Fricke, bij wie hij op haar boerderij introk; onderlinge contacten Duitse immigranten]; Verv. Ehinger;
N. W.H. Frauenfelder: Zoektochten in Zwitserland en Hessen [o.a. Matthias Frauenfelderuit Henckart, 1683
te Hornbach (Pfalz)].

Gruoninga. Jaarboek voor genealogie, naam- en wapenkunde (abt. ƒ 30,-; bankrekeningnummer 32.51.
80.903 van de RABO-bank te Groningen; gironummer bank 802.777), 39e jg. (1994). P.J.C. Elema/R. van
der Ley: Parenteel Olthoff [de naam werd vaak via dochters doorgegeven; afk. van Enter; Langenhof, De
Wilde, Smallenbroek, Bras, Van Sluis, Hemsing, Homan, Braker, Smit, Brands, Van Weerden, Noordhof];
D.F. Kuiken: Breukdoden te Groningen in 1633. Begrafenissen te Groningen (Noorderkerk 1669-1670,
1673-1676); J. Ph. Lucassen: Het geslacht Almoes (Aalmoes) uit Haina [stamreeks 17e-20e eeuw]; J.T.F.
Sluiter: Dronrijp (I). Een R.K. familie in de stad Groningen in de 17e eeuw [met fragment Heinens. In de
17e eeuw komen ook in Amsterdam enkele families Dronrijp voor; één (r.-k.) heeft als oudst bekende:
Gieke/Gideon Jochems (Dronrijp), geb. Franeker ca. 1581, otr. (1) Amsterdam 1606 Lijsbeth Grevink
Henrixdr., otr. (2) ald. 1609 Pietertje Egberts]; Idem: Aantekeningen betreffende fragmentgenealogieën
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Homan en Enschede in de stad Groningen; R.H. Alma: Groninger veroordeelden in Veenhuizen en Ommer-
schans, 1896-1901 [met foto's]; R.F.J. Paping/K.W.P. Zuiderhoek: Diaconie-ontvangsten: begrafenissen
te Thesinge 1762-1812;//. Stuur. Stuut. Een tak van een oud Oldamster geslacht [ 16e-20e eeuw]. Intermez-
zo: het geslacht Julsing;/>../.C. Elema/R. Alma: Sniwint [ook: Sneewint, Sniewind; stad Groningen; 16e-18e
eeuw].

Heemtijdinghen (Stichts-Hollandse Hist. Ver.), 32e jg., no. 1, maart 1996. P.D.'t Hart: Een epidemie die
voorbij ging. Cholera in Woerden [1832]; C. Hamoen: Kerkzegels in het Stichts-Hollandse grensgebied.

Idem, no. 2, juni 1996. W.R.C. Alkemade: Schotvarkens, een herberg te Barwoutswaarder [Camerick,
Van Staveren, Rietkerk(e), Bijl, Rouwens, Spruijt, Stolwijk, Kromwijk, Hamerling, Verkleij, Van Riet; met
lijst van herbergiers 1698-1935]; C. Hamoen: Het timmermansgilde te Woerden, 1725-1798.

Historische Kring Kesteren/Arend Datema Instituut (Postbus 62,4040 DB Kesteren), nieuwsbrief 14e jg.,
nr. 2, april 1996. Straatnamen in Driel, ... in Echteld (aanv.); A. Datema: De Ossenweert te Opheusden
[eigenaars/pachters]; H. van den Haten: Latenstein [landgoed; eigenaren v.a. 15e eeuw]; Bigamie [Gerit
Claess (gehuwd met Engelken Broenen, won. Arnhem) tr. 1628 Lijsken Aerts].

Historische Kring Laren NH (secr.: mw. E. Raassen-Kruimel, Klooster 29, 1251 WP Laren), kwartaalbe-
richt no. 55, jg. 15, april 1996. De Firma Gebroeders Duurland, 1923-1964; Jan Eisenloeffel 1876-1957.

Idem, no. 56, juni 1996. B.J. Vos: Het winkeltjesdorp Laren; De Leao Laguna's 'Portret van Evert Pie-
ters'; Historische Kring verwerft collectie Kreuzen [Andries Kreuzen, geb. Amsterdam 1913; foto's en
ansichtkaarten].

Historische Kring Loosdrecht, nr. 107,23e jg., mei 1996. Verv. Egelshoek [familie Manten]; C.G. Bogaard:
Spoorzoeken naar de porseleinfabriek van Oud-Loosdrecht: het verdwenen bedrijf van dominee De Mol;
A. Doets: Van krentenbol tot kroket [bakkerij Streefkerk; 1938 verkocht aan Anton Snoep; cafetaria Zelden-
rijk]; R. Loenen: Hendrik Gerritsz, pastoor van de Sypekerk [ca. 1494].

Idem, nr. 108, juli 1996. C.C. Bogaard: Porseleinfabrikanten in dienst van predikant/ondernemer De
Mol; P. Bakker: Malperdoes. Wat een vreemde naam! [Jacob Egbertsen tr. De Vuursche 1690 Aeltje Aal-
berts van Steenwijck; inventaris opgemaakt 1736].

Historisch geografisch tijdschrift, 14e jg. (1996), no. 1. B. Ibelings: Het begin van het slagturven in Hol-
land; L.A. van der Tuut De natuurlijke ondergrond van de stad Utrecht; T. Stol: Veenhuizen: de ontwikke-
ling van het landschap tot het begin van de 19e eeuw.

In de Gloriosa (Historische Kring Ankeveen. 's-Graveland. Kortenhoef; secr.: G.V. van Vliet, C. Tromp-
Iaan26, 1243 LA's-Graveland; lidm. min. ƒ 20,-p.j.), 13e jg., nr. l.febr. 1996. J.A. Koelink: De kerk en
de ambachtsheer; D. Buitenhuis: Duiventorens en duiventillen.

Idem, nr. 2, mei 1996. AD. Wumkes: De gebroeders Boekweg [Willem (geb. 1882) en Hendrik Reinier
(geb. 1885)te 's-Graveland];H.J.W. Wijsman: Dirk Kortehoever[Cortehoevius; l6eeeuw];Een 17e-eeuws
testament [Zusanna Lutgens, huisvrouw Rijck Loevere, 1699].

Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie en het Iconografisch Bureau (Postbus 11755,2502 AT
's-Gravenhage; ISBN 90-70324-80-6 geb.), deel 49 (1995). A.H. Huussenjr.: Genealogie en geschiedschrij-
ving; A.J. Lever: Centraal Bureau voor Genealogie nu en in de toekomst; Y. Kuiper: Genealogie, familiebe-
sef en afstamming. Verkenningen van een cultureel antropoloog; N. Plomp: Genealogie voor fijnproevers.
Verkenningen langs de grenzen van het werkterrein; N. Dros: Vormgeven aan de archaïse erfenis; het
feitelijke en het fictieve in de verbeelding van het verleden ... [voorgaande bijdragen werden als lezingen
gehouden op 27 mei 1995 tijdens het symposium 'Vijftig jaar Centraal Bureau voor Genealogie'; de volgen-
de artikelen staan in het teken van 'Herdenking Bataafse omwenteling 1795"]; W.Th.M. Frijhoff: 1795,
tweehonderd jaar vrijheid; J. G.M.M. Rosendaal: Geene Heeren Meer, Zalige patriotse burgers, 1787-1794.
Bijlagen: lijsten vluchtelingen [de moeite waard om eens door te nemen]; / van den Borne: Het verbod op
het voeren van wapens in de Bataafse Republiek; Y. Kuiper: Een Friese jonker in ballingschap [Idsert
Aebinga van Humalda (1754-1834)]; J.P.C.M, van Hoof: Militairen in de Bataafs-Franse tijd. Bijlage: De
overgang van de eenheden van het Koninklijk Hollandse leger naar het Franse (1810); N. Plomp: De Euro-
pese carrière van Franciscus Josephus Harbaur (1776-1824) (I) [lijfarts van koning Willem I; met fragment
18e-19e eeuw]; Wapenregister.
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Het Kromme-Rijngebied,')g. 30, nr. 1, maart 1996. F. van Hekelen: Van notarishuis tot huishoudschool [te
Wijk bij Duurstede; notaris D.G. van Heyst (1821-1890) bouwheer; architect S.A. van Lunteren (1813-
1877)].

Idem, nr. 2, juni 1996. J.C. Kort: Leenkamers in het Kromme-Rijngebied [met o.a. opbouw repertoria,
Leenhof van Abcoude te Wijk b. D.]; B. de Ligt: Joannes Assueri Bodecherus, predikant te Cothen [begin
17e eeuw],

Limburgs Tijdschrift voor Genealogie,jg. 24 (1996), nr. 2. Hand- en spandiensten [Leonard Gubbels, 1784-
1815]; Verv. Soldaten van Napoleon; H. Kretzschmar: Der Namen Sauveur vom Ulestraterhof (Dorpsstraat
19) [nageslacht van Melchior de Sauveur 1612-1656, zoon van Gerard Ie Saulveur en Anne Jamar, te Eben-
Emael]; Verv. Tumultueuze leven van Claes Pasque; Verv. Kerkhof... Venlo [Schrijnen, Thiessen, Donné,
Gudden, Jentjens, Canoy, Jockin, Verzijl, Seidemann]; Corr./aanv. Kwst. Bouvrie.

De Maasgouw, jg. 115(1996), afl. 1. H.J.M. Spruyt: De Middelweerd bij Mook [met tabel Van Bronck-
horst; Van Galen; 14e-17e eeuw]; W. van Muiken: Een hs van Jan Mathijs Habets [1796-1869]; De Klaas-
kerk te Venlo (1830-1944).

Idem, afl. 2. M.C. van Leeuwen-Canneman: Tussen Eindhoven en Emmerik. Grepen uit het leven van
Jan Alexander Michiels (1740-1794); G. Vennen Hendrik Joseph Michiels van Kessenich (1770-1825), een
voorlopige schets [bewerkte teksten van twee lezingen, gehouden t.g.v. de aanbieding van twee inventaris-
sen 'Het familiearchief Michiels van Kessenich' en 'Archieven van overheidsfunctionarissen ambt Mont-
fort'; voorbeelden van mogelijkheden, die de ontsloten archieven bieden voor geschiedschrijving]; A.M. P. P.
Janssen: Een inventaris van kasteel Born uit 1417.

Mars et Historia, 30e jg., nr. 1, jan./maart 1996. Verv. Strijd om de Zeeuwse eilanden in mei 1940. Mars-
berichten, 1996/1.

Idem, nr. 2, april/juni 1996. R. de Graaf: The Glorious Expedition. De Engelse aanval op Walcheren in
1809; Verv. Strijd om de Zeeuwse eilanden.

Nederlands Archievenblad, jg. 10, nr. 1, maart 1996. J. Folkerts: Voorbij de zuilen van Heracles. Neder-
landse Archiefdiensten en het gebruik van Internet [toekomstperspectief]; P.J.V. Dekkers: Amsterdamse
blauwkousen. Of een negentiende-eeuws geleerdenfalsum [door stadsarchivaris Pieter Scheltema, 1812-
1885].

DeNederlandsche Leeuw, jg. CXIIl.nr. 1-3, jan.-maart 1996. W. Wijnaendts van Resanl: Van Arnhem. Een
poging orde op zaken te stellen [ministerialen, ridders en schepenen; 12e-18e eeuw]; L.J. Malherbe: Splin-
ter en Segerman; leden van het Utrechtse stadsbestuur in de 16de en de 17de eeuw [met o.a. Van Vianen,
Van Honthorst]. Het huis 'De Zon', later 'De Halve Maan' te Utrecht; P.J.C. Elema: De oudste generaties
Spandaw te Groningen [Spandouw, Spanhouw(er); corr. opNP4(l913); 16e- 18e eeuw]; J. C. Kort: Reper-
torium op de lenen van het huis Nijeveld, 1355-1650 [o.a. te Bunschoten, Hoogland en Leusden]; Antw.
Van der Burch [te Heusden; 17e eeuw], Tits.

Idem, nr. 4-6, april-juni 1996. H.J.M. Vieveen/E.J. Wolleswinkei. 'Het familiestuk Van Kuyk is door
Zwaardekroon en Jan van den Bylert geschilden' [notitie, gevonden in dossier Van Stuijvesant (CBG); met
kwst. Johan van Stuijvesant (1712-1786);-, De Reus, Bönninger, Van Wachendorff; fragmentgenealogie
Van Kuijk, te Utrecht, 17e eeuw]; O. Schutte: De oudere generaties van het geslacht Spaander [te Wormer
e.o.; 17e-18e eeuw. Bijlagen: afstammelingen Spaander in vrouwelijke lijn]; K.J. Slijkerman: De families
Groenenboom en Fortuyn uit Barendrecht en hun gemeenschappelijke afstamming [ 17e-18e eeuw]; O.DJ.
Roemeling: Brontsema (aanvulling op 'Oldamster geslachten'); L.M. van der Hoeven: Een tweede identiteit
voor Floris van Foreest [alias Floris Montfoirdenz, overl. 1422]; F.J.W. van Kan: De afstamming van het
zuidnederlandse geslacht Potter van der Loo [aanv. op bijdrage van G.L. Meesters in Liber Amicorum Van
Valkenburg; 15e eeuw]; A.F. Stroink: Het huwelijk van Arend Sloet en Anna Dannenbergh [1755]; M.J.
vanLennep: Het wapen van Cornelis van Beresteijn [1517-1595]; J.C. Kort: Repertorium op de lenen van
de hofstede Luttike Weede, 1354-1716; M.R. Doortmont: De Rooms-Katholieke doop-, trouw-, overlijdens-
en lidmatenregisters van Elmina (Ghana) vanaf 1880 [voorbeelden: Daendels, Runckel, Zwennes]; Antw.
(Van) Barendregt; vraag: (fragment) Amalry.

De Omroeper (Naarden), jg. 9, nr. 2, april 1996. A.P. Kooyman-van Rossum: De Leeuwenberg [Burkens,
Van der Leeuw, De Meester, Roland Holst]; C. van het Maaalpad: Een eeuw Rehobothschool;M. Tjebbes:
Herinneringen aan Floris Vos (1871-1943); A.C. Slinger: De Cattenhagestraat.
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Idem, nr. 3, juni 1996. A.P. Kooyman-van Rossum: De Naardense Suikerfabriek; Idem: De N.V. Chemi-
sche Fabriek 'Naarden', 1905-1986; J.G. Kroonenburg: Kuhn & Co, beetwortelzaadcultuur [Hendrik
Willem Kuhn en neef/zwager Joannes Petrus Dudok van Heel, 1889]; D. Kips: Van Stoomweverij tot
Wapenkamer. De geschiedenis van het gebouw Kooltjesbuurt 9-13 te Naarden.

Oudheidkundige Kring Bathmen (secr.: E.J. Lensink, Noteboomstraat 11,7437 BN Bathmen; contr. ƒ 30,-
p.j.), 16e jg., nr. 1, maart 1996. Corr. foto erve 'Langenberg'; J.H.F. Kalkman: Het jaar 1813, een ander
bevrijdingsjaar; Uit het fotoarchief van D.W. Nijland.

Idem, nr. 2, juni 1996. In gesprek met: mevrouw Toos Broekhuis-Reilink [geb. buurschap Zuidloo
1903]; Bathmen en Holten, 1804-1834; G.H. Bakker: Het geslacht Colditz in Bathmen. Kosters en school-
meesters in de 17e eeuw [Paulus C. in 1623 van Wilsum naar Bathmen; veel (klein-)kinderen hebben zich
elders in het land (o.a. Amsterdam) gevestigd]; Herinneringen aan de O.L. Dorpsschool te Bathmen, periode
1934 t/m 1939.

Oud Nieuws (Heemkundekring 'Willem van Strijen', Zevenbergen), nr. 47,15e jg. (1995), nr. 3. T. Reniers:
'Ter merkelijke verlichting en bevordering der teedere jeugd'. Hendrik van Diggelen en het onderwijs te
Zevenbergen fged. Well 1745; o.a. scheiding kerk en staat, patriottentijd, herinrichting onderwijs, clandes-
tiene schoolhouders; zijn kinderen en kleinkinderen].

Rijksarchief in Groningen, nieuwsbrief nr. 26, juli 1996. Wegens beperking openstelling RA en GA Gronin-
gen ter voorbereiding van de verhuizing, wordt aandacht besteed aan onderzoeksmogelijkheden van archie-
ven op gemeentehuizen. Als voorbeeld een beschrijving van 'Stukken betreffende de brand op de boerderij
van de weduwe Jan Heines Ettema [1825, te Doodstil onder Zandeweer]; Inventarissen van archieven van
Gemeentebesturen.

Seijst. Bulletin ter bevordering van de kennis van de geschiedenis van Zeist (uitg. Van de Poll-stichting,
Postbus 513, 3700 AM Zeist), 25e jg., nr. 4, dec. 1995. R.P.M. Rhoen: Een buitenplaats aan Het Rond. De
invloed van de Amsterdamse familie Walkart op de stedebouwkundige ontwikkeling van het centrum van
Zeist [gedetailleerde beschrijving van het pand tijdens diverseeigenaren, uitbreiding onroerend goed familie
Walkart, nalatenschap dochters (o.a. legaten aan personeel)].

Speuren en Ontdekken in de historie van Ouder-Amstel,jg. 12, nr. 2, juni 1996. N. Roeterdink: Historie van
het Recht-Raad-Gemeentehuis (1) [namen van regeerders 1649 en 1656; wel-of-niet nieuwbouw]; J.
Niesthoven: De herberg 'De Vergulde Valck' [Pot, Apostool, Hallius, weduwe Van Oostrum, Van der Wal,
Haeft, Matroos, De Oudste]; Verv. De Omval [Stander, Hanius Coetsé, Kaal, Hooghart]; Nog maar honderd
jaar geleden ... 1896.

Tijdschrift voor Waterstaats Geschiedenis, 5e jg. nr. 1, mei 1996. Studies naar het ontstaan van stormvloe-
den in Nederland; Stoomgemalen als industrieel erfgoed; Verv. Glossarium van waterstaatstermen. De
letters 1, m, n [zoals: laakcedulle (=register van hetgeen op een schouw niet in orde is bevonden en door
heemraden gelaakt), molenrecht en notsloot].

Van Zeeuwse Stam, nr. 93, juni 1996. T. de Jonge: Fragmentgenealogie Fondse/Alphonse [Jan Fon(d)se/
Alphonse, 1711 won. onder Rengerskerke; mogelijke afstamming uit Zierikzee, alwaar de oudst bekende
Alonzo Fernando met zoon in 1608 poorter werd. Een Alonso Fernando tr. Antwerpen (Sint Jacob, PR 215,
f. 119v) 18-11 -1571 Leonora de Palma. Getuigen: Joannes de Palma en Ferdinand de Cunha. Je weet maar
nooit hoe een koe een haas vangt, dus ga eens kijken in de klappers op comparanten tijdens het Twaalfjarig
Bestand, CC nr. 25 (1608-1614) en CC nr. 27 (1615-1621) (Stadsarchief); misschien zijn er toen zaken
afgehandeld]; Verv. Genealogieën Beun [afk. van Elverdinge; o.a. te Groede en Middelburg; eind 16e-18e
eeuw]; J.F. Stoutjesdijk: Via Van Bloois uit Dreischor naar Karel de Grote? M.J. Karman: Jean Ie Roy en
Maria Bouwman te Colijnsplaat [tr. ca. 1799; onderzoek in Ouzouer Ie Doyen; ouders en grootouders]; AW
m.m.v. HA. Gijsbertsen: Een Monsterrol van een schip van de Middelburgse Commercie Compagnie;
Polderdijk op het Bulletin Board System; Monsterrollen VOC [extracten doodregister Middelburg 1781-
89]; AW: Van 'Arent' tot 'Arendse' - eind 17e eeuw tot eind 20e eeuw [te Oostkaplle, Domburg, Souburg
enz.]; Antw. Blok, Schipper [te Oudelande; 18e eeuw].

De Veenmol (Historische Kring Hoogeveen), 12e jg. (1995)- IV. J. Braker: Drie generaties Groenewegen
in Hoogeveen [Jacob Groenewegen (geb. Maassluis 1836, overl. Velp 1907, nazaat van Cors Jacobsz G.,
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1643-1677) werd eerst predikant te Midwolda, stond te Hoogeveen 1889-1895; zoon Huibrecht Jan was
er bankier, kleinzoon Jacob Huibrecht huisarts; derhalve is in hun levensbeschrijving ook een stuk plaatse-
lijke geschiedenis vervat]; J. Bakker. De Afscheiding van Drenthe;//.. Havinga: Gemeenteraad 1887: Hoe
de 'Cockse' domineeszoon Albert Kok wethouder werd; Een Hoogeveense opticien [Harm Sieders, geb.
I885J; Opmerkingen in zake 'Nakomelingen van Jan Bartelds Botter'; Voor genealogen [klapper-fouten;
bijv. Haakweg i.p.v. Slaakwegl; De oudsten van Hoogeveen 1921 -1930; Jong en oud getrouwd 1811-1815
[regesten huwelijksakten]; Een gedicht van een Hoogevener uit de achttiende eeuw [Harm Moes, ged.
Dwingelo 1727]; Het Staphorster Boertje in Hoogeveen [Peter Stegeman (1840-1922)].

Veluwse Geslachten, jg. 21 (1996), nr. 3. CA. van Hoogmoed: Het nageslacht van Michiel Homoet uit
Veenendaal [eind 17e-20e eeuw]; R.C.C, [del Savornin Lohman{\): Harderwijk en haar regeringsgeslach-
ten [commentaaren aanv. o p / Duinkerken, Schepenen aan de Zuiderzee]; A.C. Zeven: Familiewapens op
archiefstukken van Wageningen (coll. MuschartJ; E.F.C. Krijgsman: Een neef van de overledene... [Krijgs-
man]; E. Schurink: Lijst der aantal zielen [1795 karspel Oene]; Aanv./corr. Kwst. (Van de) Bunte-Weste-
rink; G.J. de Beer-van Asselt: Kerkeraadshandelingen van Harderwijk van 1592-1641; W.H. Vosselman:
Kwartierstaat van Jentje Vosselman, haar broers en zussen [geb. Nunspeet 1909; - , Schoonhoven, Teunis-
sen (te Den Haag), Van Dijk (te Rhenen e.o.)J; B.C. ten Dam: Kwartierstaat B.G. ten Dam [geb. Deventer
1931; Ten Dam (te Markelo), Slijkhuis, Endendijk, Ollhoff (te Voorst, Brammen)].

De Vlasselt. Geschiedenis van de gemeente Terheijden, nr. 76, voorjaar 1996. T. Reniers: Reniers op Wa-
genberg in de 18e en 19e eeuw [geen gewone genealogie, maar verhalenderwijs worden personen vanuit
sociaal-economisch oogpunt belicht aan de hand van officiële bronnen; o.a. Adriaan Verkooyen (1664-ca.
1746), Petrus Reyniers (1713-1751), Adrianus Reniers (1781-1853); met kwst. (5 gen.) van de broers
Johannes Reyniers (tr. 1775 Adriana Kooy/Kooyen) en Lambertus Reyniers (tr. 1770 Adriana van Tete-
ringh)].

Waardeel (Drents Historisch Tijdschrift), jg. 16, nr. 2, 2e kw. 1996. R. Sanders: De oriëntatie van Drentse
kerken [naar het oosten; metingen zonsopgang, feestdag patroonheilige, magneetveld aarde, eerste lentedag,
zonnewende enz.]; De notaris [Gerrit Grutterink, geb. Beilen 1914]; R. Alma: Zoeken naar Drentse familie-
wapens; H. Gras: Uit nood geboren. De Drentse arm- en werkhuizen.

Westerwolde, jg. 17, no. 2, juni 1996. P.J.C. Elema: Cosma (Boertange) [eerdere versie in Gruoninga 19
(1974); Cosman, Cosinus, Kosmus; 17e-18e eeuw];/ Potze: Het geslacht Potze, afkomstig van Roswinkel
[Puts(e), Pots(e); probleemstelling: was Veen Jan dezelfde als Jan Sanders?; eind I7e-begin 18e eeuw]; H.
Luring: Met de helm geboren [Jan of Boele ter Borg (1828-68 resp. 1833-73)]; Idem: Verdeling van de
Wessinghuizer boermarke [1876]; uit Gemeentearchief Groningen [rekening van Edzart Rengers ten Post,
drost te Wedde, 1609-10]; De kwartieren van Albert Willems Kluiver [1831 -1898; Kluver, Swart (te Stapel-
moor), Lutjeboer, Kloosterboer],

Westfriese Families, 37e jg., no. 2, juni 1996. XIII generaties Vlam [oudst bekende: Baert Cornelisz tr.
Lijsbeth Cornelis; zoon Cornelis Baerts tr. Schoorl 1689 Anna Claes; bij hun zoon Klaas wordt in 1723
voor het eerst de naam Vlam aangetroffen]; Van 200 jaar 'Wit' -bloed tot 300 jaar 'Eregoed' [meervoudige
afstamming kinderen Jan Willem Leeuw tr. Zijpe 1963 Bregitta Schenk, van Symon Pietersz Wit tr. Oude
Niedorp 1698 Maritgen Peetoom]; Verv. Van den Bos/Bos; Vele malen Abra(ha)m Vroegop.

Uit familiebladen:
De Becht Bul, nr. 31 (1996). Verv. Lodewijk Antonie Becht(1854); Verv. Uitgeverij Becht.
Boissevain bulletin, nr. 7, jg. 6 (1996). Aanv. NP 72 (1988).
De Bothof-Bode, jg. 4, nr. I, voorjaar 1996. Een nieuwe naam [Boothof]; Bothof te Zwolle; De takken [twee
Dordtse],
Casa Clutia, nr. 29, 11 e jg., mei 1996. Stichting verwerft brief uit 1815: brief Procureur Crimineel P.W.
Provo Kluit aangekocht.
De Craecken, nr. 25, april 1996. Fragment Krake [te Hengelo; 19e-20e eeuw]; De Kraakmannen en het
'Historisch Kadaster' [Craeckamn te Egmond; 17e eeuw].
C/Krapels-krabbels, 16e jg., no. 1, maart 1996. De nalatenschap van Jan Pieter Crapels [te Hoensbroek,
overl. 1874].
De Eendenkooi, 23e jg. (1996), nr. 1 (mei); nr. 2 (juli). Verhalen rond de Kooijwoning. 4. De Koop [1668
door Gerrit van der Kooij],
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Familieblad van Suyderhoeff tot Zuiderhoek, 1 e jg., no. 4, mei 1996. Amerika [Jacobus Zuiderhoek (geb.
Alphen a/d Rijn 1848) emigreerde in 1881]; Familieverhalen.
Familiekrant Stam David(t)s, uitg. 2,1. Jg., zomereditie. Parochieregisters [de kinderen van Bertrand David
en Sophia Kessen, 1726-1747].
Familiestichting Huyser, nr. 33, 9e jg., maart 1996. Het geslacht Huisert te Numansdorp en de bewoonde
boerderijen.
Hamers Bulletin, jg. 11 (1995), nr. 1: Claes Hamers (tr. 1700) en Maria van der Heijden te Nieuwenhagen;
Verv. Ingangen notariële archieven; Ingang op de processen in de nieuwe rechterlijke archieven in Limburg
1794-1841. Nr. 2: Een bevolkingslijst van de bank Simpelveld uit 1694; Haemers, Hamers en Hammers
aan gene zijde van de grens [Aken: geboorten en huwelijken 1798-1874]. Nr. 3/4: Slachtoffer van oorlog
en verzet [Johannes Hamers (1924-1944); Willem Jacobus Hamers (1893-1943)]; Op zoek naar voorge-
slacht van Maria Josepha Ham(m)ers (* 1762); Voorouders van vele naamdragers Crombach; Verv. diverse
series. Nr. 5: Horrigs en/of Hamers te Limbricht; Willem Hamers x Sibilla Lemmens [overl. Beek 1694
resp. 1723]; Willem Hamers x Meyken Huntgens x Johan Hagens; Verv. Hamers aan gene zijde. Nr. 6:
Verv. Stamreeksen; De oudste generaties van de Beek-stam (L); Verv. Hamers aan gene zijde. Wem, jg. 12
(1996), nr. 1: Thys Hamers oo 1642 Stijn Nijsten [te Geleen]; R. Lauwers: Hamers in een renteregistertje
van de parochie Geleen anno 1688; Joannes Vroemen x 1694 Anna Hamers; Verv. Notariële archieven. Nr.
2: De ouders Ghiel Hamers (oo ca. 1650 Petgen Pijls) [te Schinnen]; Verv. Haemers aan gene zijde, en
andere series.

HasethoffBulletin, 7de jg., nr. 1, april 1996. A. Hazelhoff: Jan Casparus Haselhoff (VI.8) en de vrijmetsela-
rij [geb. Meppel 1772).
Hoekema-Nijs, nr. 31, april 1996. Stamreeks Hoekema [vanaf Paulus H. (1709-1799)]; De negende genera-
tie van het geslacht Hoekema.
Hollandse Nieuwe, nr. 13, jg. 9, juni 1996. Vredenburgen in de bocht... [chirurgijns te Alkmaar en Jisp,
bakker in Marken-binnen; 17e-18e eeuw].
Horsting & Horstink, jg. 7 (1996), juli. Boerderij Horsting te Erm in Drente [bewoners: Ho(r)stinge];
Onttrekken van een paard aan een boedel [ 1775; Ho(r)stinge, Wessels, Lipman]; Stoomhoutzagerij Horsting
te Doetinchem.
Koeckoek, nr. 29, juni 1996. Aanv. Genealogie Koekkoek [te Donsbruggen en Olst; 19e-20e eeuw].
Koek(k)oek's nieuws, no. 6 [juli 1996]. Een gewichtig beroep [Koekkoek's kraamverhuur, opgericht door
Reint K., geb. Hoogeveen 1950].
De Langert, no. 2, juni 1996. De personele quotisatie van 1744 te Purmerend; P. de Lange: Allert de Lange
(1855-1932) [boekhandelaar].
Nieuwskrant familie Jense, 2e jg., nr. 2, april 1996. Jense in de pers [uit kranten jaren '20]; uit het leven
van Hendrik L.C. Jense [geb. Delft 1894].
De Nijdamstra Tynge, 23e jg. (1971), nos. 4, 5; 25e jg. (1973), no. l;44ejg., nr. 1, april/mei 1996. Sj. de
Klerk: Nijdam of Wynia ... mijmeringen over afkomst en toekomst; O. W. Nijdam: De molen van de familie
Nijdam in Irnsum; Vleer of Fleer?
Olsthoorn kroniek, 10e jg., no. 3, juli 1996. Verv. Arij Fransz Olsthoorn [1829 scheiding boedel].
Ouweneel kroniek, nr. 3,mei 1996. W.J. Ouweneel: De oude en de jonge Neel; Verv. De oudste Ouwenelen;
Armoede, vergiftiging en ... een verre nazaat! [van Pieter Lauwersz. Ouweneel, geb. Zevenhuizen 1711].
Pors Post, nr. 62, 20e jg., Ie kw. 1996. Nakomelingen van Hendrik Harmenzoon Pors [1767-1823; verv.
stamreeks].
Rondde Klooster-tafel, 6e jg., nr. 1 Juni 1996. Geschiedenis: Peter van't Klooster [ged. Soest 1767, tr. Oetje
Steenbeek],
Ruychrock Fragmentaria, nr. 56, juni 1996. Tussenbalans werkgroep III [Anthonis Jansz Ruychrock, ca.
1510-1579]; Een stukje geschiedenis [nageslacht van Leenden Eewoutsz, eind 16e eeuw, te Wassenaar
e.o.].
De Schakel, 7e jg., nr. 2, mei 1996. Genealogie Sluijs [te Zaandijk; 17e-20e eeuw]; De belasting en hoe
Siem Sinkeldam daar over dacht [1916]; Aanv. kwn. Neeltje Korthals [geb. Hoorn ca. 1806]; Een driftige
voorvader [Dirk Poulusz. Molenaar, 1739]; Stamreeks Hart [Frankfort a/d Main, Hoorn; 18e-20e eeuw].
De Sorband, no. 19, mei 1996. Wereldreizigers [Johannes Gerrit Sorber tr. 1912 Alida Cath. van Amstel;
met verlof uit Indië in Nederland, ging de reis terug via Amerika]; De bijbel van Geertruy de Bruyn [1755-
1811; tr. Hendrik Kost],
Sluij Familie Magazine, 3e jg., nr. 1, mei 1996. Elizabeth C. Stuij [geb. Sliedrecht 1899, tr. Dordrecht 1924
Pieter M.C. van den Toorn]; Op bezoek bij... [het gezin van Dirk C. Stuij tr. 1943 Janna Baan en tr. 1948
Willemtje Schimmel]; De oude boerderij te Gijbeland [Van Dam, Hoeflaak, Stuij, Den Besten]; Een testa-
ment uit Wijngaarden [geen testament, maar deling tussen Arij C.S., Niesje C.S. en de weduwe Pieter
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Cornelis Stuij, 1773]; Eigenaar van drie panden [Kornelis Stuij, schipper, koopman, geb. Bleskensgraaf
1777; vervolg op de Stuijen uil Zeeland]; Lijst van weerbare mannen Wijngaarden 1784; Willem Gerritszn.
Steuy [tr. 1605].
Timmers Koerier, 6e jg. (1996), nr. 1. Vele aanv. voor de genealogie [voornl. 20e eeuw]; Testament van
Joannes Timmers [1820 te Schimmert].
Thoentertijd, nr. 38, jg. 19, voorjaar 1996. J.L.F, 't Hoen m.m.v. T. v.d. Graaf: Wie was Teunis van 't
Hoen? [1874-1944].
Toen en /Vu, jg. 9, nr. 1, april 1996. De vroegste familiegeschiedenis (Van 1650 tot 1811) [oudst bekende:
Ruurd Tietes tr. ca. 1680 Atje Gosses; achterkleinzoon Riemer Meijnerts (Smakman) tr. Lisse 1795 Cathari-
na Kroon],
La Tribu (Spriet), no. 13 (1993).Fragment Roussel [17e-18e eeuw]; Nous sommes tous cousins [Delebec-
que]; No. 14(1994). Schema Van Bastelaere [l7e-20eeeuw]; No. 15 (1995); No. 16(1996).
Van Oppen Nieuws, 15e jg., nr. 4, juli 1996. Het familiewapen binnen de Zeeuwse tak [Paulus van Oppen,
1753 te Middelburg; wapenborden te Harlingen].
De Veerkamp Krant, jg. 2, nr. 2, mei/juni 1996. Fragmenten (schema's) Veerkamp te Groningen, Maarssen
en Beesd; Verv. Verslag van genealoog Hans [betreft Carolus. Veerkamp, ged. Beesd 1737, tr. Haarlem
1770 Johanna Leeuwerk].
VisA Vis, nr. 30, april 1996. D. Vis: Nogmaals Vis I en Vis II [contract van deling in 1674 werpt nieuw licht
op gemeenschappelijke afstamming van deze twee in NP 76 (1992) behandelde families]; Verv. Familie
Vis en de Zaanse molens.
De Wagenschouw, nr. 20, mei 1996. De Wagenvoort-tak in Amerika; De voormalige boerderij-herberg De
Wientjesvoort te Vorden; Kwst. Prof. H. Wagenvoort [overgenomen uit GN 33(1978)-306/307]. Idem, nr.
20A. Verbeteringen en aanvullingen [op de genealogie in voorgaande afleveringen van de Wagenschouw].
Worsten. Zeitschrift fiir Familienkunde, Heft 1, Jan. 1996. Duitse versie van de in 1995 uitgegeven Poolse
aflevering. Stammvater der Linien und Zweige des Geschlechtes Wurst [vermelding van naamgenoten
Wurst, Wurster, Borst, Burster, Worst, Werst; verspreid over Württemberg, Baden, Pfalz, Rheinland,
GroBpolen enz.]; schema Wurst alias Worsztynowicz [18e eeuw; te Borek].

Tot slot stellen wij gaarne aan u voor:
Tijdschrift Vereniging (Geschiedenis) van de familie Van Cotthem, no. 1, jan-mrt. 1996; no. 2, april-juni
1996; no. 3, juli-sept. 1996. Secr.: A. Van Cotthem, Sysstraat 8 Bus 8, B-2170 Merksem. Dit tweetalig
tijdschrift wil naamgenoten informatie verschaffen over alles wat met de familienaam te maken heeft;
voorts hoopt de vereniging een boek uit te brengen over de geschiedenis van de familie; een stamvader was
Henricus van C. (geb. Lokeren 1630), een ander Petrus van C. (geb. Lokeren 1725). No. 1: Oorsprong van
onze familienaam. No.2: Jan J.J. Van Cotthem (Temse 1879-Antwerpen 1914); J. Van Colhem: 200 jaar
Van Cothem. De geschiedenis van de ontsnapte 'T'. No. 3: Het Sweerts Geslacht (1306-1795) [één van de
zeven bevoorrechte Brusselse families; Van Cotthem's zouden hier van afstammen]; Jacobus van Cotthem
- Vlaams beeldsnijder (* 1465). De restauratie van het Retabel van Averbode; Het nageslacht Van Cotthem
[Van Grootven]; Algemeen Van Cotthem register [chronologische lijst van ruim 1000 naamgenoten met
o.a. levensjaren en naam partner],

België
Inventaires sommaires despelites archives du Hainaut, T o m e II, fase . III, 1 9 4 5 . H. Hennebert/A. Louant:
Inventaire des archives appartenant a la fabrique d'église de la collegiale Ste. Waudru a Mons [archief
kerkfabriek 1565-1910 (o.a. fundaties); documenten kapittel Saint-Germain 1474-1796 (o.a. testamenten,
begraafregisters); documenten kapittel Sainte-Waudru 1228-1799 (o.a. testamenten, stukken betr. proces-
sen)].

Lira Elegans (Liers Genootschap voor Geschiedenis), jaarboek 1 (1991). Hierin o.m. H. Van der Wee: De
Habsburgse Welvaart. Het verbruik van voedingsmiddelen in het Lierse begijnhof tijdens de zestiende eeuw
[de belangrijkste voedingsmiddelen, comsumptiepatroon]; E. Van Autenboer. De Lierse Schuttersgilden
(14de eeuw-1800) [in het hoofdstuk 'Bestuur' worden belang en taakstelling van de diverse functies zoals
hoofdman, deken, ouderman, helder uiteengezet]; L. Coenen: Het oud archief van de stad Lier [beschrijving
oudere inventarissen, aanvullingen, geschiedenis archief enz.].

De Rode Leeuw (VVF Limburg), 1996, nr. 2, mei. F. Vreven: Op zoek naar de ware Lambertus Vreven [te
Kortessem; 17e-18e eeuw]; Verv. Schepenbank van Borgloon [1731-1754];/? Severijns: De familie Hou-
gaerts uit Zuid-Limburg [te Vliermaal; 17e-18e eeuw]; Verv. Taalgidsje [graciose t/m illiteratus].
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Tcixandria. Jaarboek van de Koninklijke geschied- en oudheidkundige kring van de Antwerpse Kempen,
Nieuwe reeks LXVII (1995). Hierin o.m. /. Helsen: De gracieuze rechtspraak van de Tumhoutse schepenen
(1427-1457) ['in gracieuze of willige zaken traden de schepenen in feite niet als rechters op, maar vervulden
ze de functie van onze hedendaagse notarissen'; analyse van meer dan 3000 akten; een prettig artikel voor
wie meer wil weten of zijn kennis wil opfrissen van het wat en waarom van de akten uit de Schepenregis-
ters, zoals bijv. het naastingsrechtj; M. Gielis: Kempische demonen, heksen en spoken in de traditionele
volkssage en het (post)moderne beeldverhaal; O. Sels: Spotnamen, spotgebruiken en volkshumor uit de
Turnhoutse Kempen; E. van Autenboer. Toneel te Turnhout in de 17de en 18de eeuw; K. Kloeck: Het
gasthuis en het gasthuiscommunauteit te Turnhout 1608-1797, deel 3.

Vlaamse Stam, 32e jg., nr.6,juni 1996. L. Lindemans: Genealogie Stercx uit Schepdaal [fragment Sterckx,
16e eeuw; genealogie Sterck(x), 17e-19e eeuw]; Signalementen uit het 'Memoriaal administratief van Oost-
Vlaanderen' (1829); H. Wuyts: Dood en begraven [of het verschil tussen een genealoog en een klapperaar
(klappergenealoog)]; K. Mannaerts: Uit de sterfregisters van Sint-Katelijne-Waver [17e-18e eeuw]; W.
Beele: De familienaam Ceenaeme; W. Steeghers: Gentse buitenpoorters van Lokeren in de 15de eeuw;
Aanv./Corr. De kosters in het oude decanaat Brussel (16de-18de eeuw].

Westhoek, jg. 11 (1995), nr. 4. A.R. Bauwens: Anno 1584, een gevangene schrijft. De brieven van Jan
Speelman, voormalig ontvanger van de geestelijke goederen in Veurne en Veurne-Ambacht; Verv. Hoofd-
geld te Poperinge in 1673; M. Pattyn: Over Nieuwkerkenaars en Dranouternaars, die zonder de Lievekijns-
molen te Wulvergem niet kunnen leven ... [klanten van de molen 1763]; L. Vandamme: Schutters van de
Sint-Sebastiaensgilde in Lo, 1455 [ledenlijst]; J. Costenoble: Prijzen en lonen in de bouw te Radinghem
omstreeks 1685; J. Caillau: Sprokkelingen uit archieven in Frans-Vlaanderen.

Duitsland
Die Ahnenlisten-Kartei, Lieferung 15 (1996). Na acht jaar is weer een deel verschenen; Band 16 wordt
aangekondigd evenals een CD met de namen uit alle 16 delen. Van zo'n 50 deelnemers werden ingezonden
kwartierstaatgegevens bewerkt-gelijkend op onze Contactdienst - ; vermeld zijn: naam, eeuw(en), Land/
Staat/Postleitzahl en kwartierstaatnummer [via dit laatste komt men bij het adres van de inzender, met wie
men vervolgens kan corresponderen].

Bremisches Jahrbuch, Band 74/75 (1995/96). H. Muller: Das Linzer Diplom von 1646 [verblijvend op zijn
kasteel te Linz verhief keizer Ferdinand III Bremen tot vrije Rijksstad]; St. Michaelis-Zu den Anfangen
einer Bremer Vorstadtgemeinde; M. Schwebel: Der Bremer Generaloffizial Bernhard Stein (t 1558) und
die Familie Stein (Sten, Steen, uppe Sten; 15e-17e eeuw]; Das Bremer GeselIschaftstheater des Freiherrn
Knigge 1791 /92; Der Weserlachs und die bremischen Dienstboten. Zur Geschichte des Fischverbrauchs in
Norddeutschland; Bemerkungen zu NachlaG und Werk des Gartenarchitekten Christian Roselius (1871-
1945).

DelmenhorsterSchriften 2. D. Rüdebusch: Die Verpfandung derGrafschaft Delmenhorst an das Kurfürsten-
tumHannover (1711) (1971).

Idem 1. F. Schröer. Vor- und Frühgeschichte der Stadt Delmenhorst (1975).
Idem 10. S. Auffarth/F. Stracke: Die Nordwolle. Neues Leben fürein Industriedenkmal (1982).
Idem 12. D. Rüdebusch: Sechs Bilder. Delmenhorster Geschichte (1986).

Deutsches Geschlechterbuch, Band 203 (1996). 54. Allgemeiner Band. Bennecke, aus Hajen an der Weser
[17e-20e eeuw]; Aanv./Corr. Kohnert [DGB Band 196; met aanv. kwst. Klosterbecker]; Loeck, Löck,
Lööck, aus den Herzogtümern Schleswig und Pommern | l6e-20e eeuw]; Stobbe, aus Tiegenhof, Kreis
GroBwerder, Provinz WestpreuBen [doopsgez. familie; !8e-20e eeuw].

Donauschwabische Familienkundliche Forschungsblatter, Nr. 79, Jg. 22, Folge 1, Ma'rz 1996. Auswande-
rungen aus Fridingen [18e eeuw; Rees, Eple, Wild, Reizner, Baumann, Hauger]; Der Adel von Ungarn
deutscher Herkunft: Familie Feichtlinger; Die Donauschwaben in den Kreisen Salaj, Bihor und Arad.

Idem, Nr. 80, Jg. 22, Folge 2, Juni 1996. Die Kolonisten im Stammbaum eines Banater Donauschwaben;
Beitrage zur Ansiedlungsgeschichte von Üjvar-Neuburg a.d. Bega.

DüsseldorferFamilienkunde, 32. Jg. (1996), Heft 2. Themanummer: DüsseldorferStadtteil Rath.A Strahl:
Lastenverzeichnis des Hofgerichts Rath 1620; J. Benten: Haus Hain im Wandel der Zeit [v. Hain, v. Ossen-
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broich, v. Goldsteinj; Huldigungsliste 1730/31 für Rath; Verv. Taufen Neukirchen/Hülchrath: kath. Pfarre
St. Jacobus 1697-1804 [alfabetisch op vadersnaam, o.a. Blöhmer, Bock(s), Bollecke, Börfenich, Brand(t),
Bungartz, Busch, Bürvenich, Cames]; Verv. Garnison... Düsseldorf; Abschrift Kirchenbiicher Kreis Heins-
berg [voorwaarden bemiddeling inlichtingen].

Der Eisenbahner-Genealoge, Bd. 4, Jg. 22, Folge 8, Okt. 1995. L. Nottrott: Kirchliches Leben eines Dorfes
im Saalkreise wahrend der ersten Halfte des 18. Jahrhunderts [Spickendorf]; R. Theurer: Die Familien
Theurer in StraBburg und ihre Herkunft aus Württemberg [ook: Deurer; met stamreeks te Herrenberg,
Rothenberg en Leonberg (16e eeuw) en te Tübingen, St. Thomas en Munster (16e-18e eeuw)]; Alphabeti-
sches Namensverzeichnis Liegnitzer Bürgersiegel mit Hausmarken von 1339 bis Mitte des 18. Jahrhunderts.

klem, 23. Jahrestagung in Bad Salzuflen 1996. Eduard Hoffmann (1832-1894); Nikolaus Dürkopp
(1842-1918); H.C. Kampmeyer: Brenninkmeyer, Hettlage, Kampmeyer. Die Tüötten-eine Besonderheit
westfa'lischer Geschichte [o.a. Gerhard Heinrich Kampmeyer, overl. Leeuwarden 1818]; Notizen zur Ge-
schichte von Stadt und Bad [Salzuflen].

Emslandische undBentheimerFamilienforschung, Bd. 7, Heft 34, April 1996. B.J. Boerrigter: Genealogie
Boerrigter-Laar [nageslacht Jan Willem B., ged. Hardenberg 1711]; Stammliste Joannes Henricus Schage-
mann, Meppen (kath.) [17e-20eeeuw];A Öelen: Liste von Auswanderer aus dem Emsland und der Graf-
schaft Bentheim in den Jahren 1847 bis 1867 nach Amerika; Antw. Prenger, Abel.

Genealogie, Bd. XXIII, 45. Jg., Heft 5/6, Mai-Juni 1996. E. Freiherr v. Aretin: Promemoria [heropname
publicatie 1912; betreft verschillende hypotheses herkomst familie v. Aretin; Armeens/Perzisch of ontstaan
uit een verhouding van een Keurvorstin met haar biechtvader?]; F. Schmidt-Sibeth: Die Sibeth aus Schott-
land-ein unstetes Geschlecht [stamvader Heinrich kwam als koopman via Zweden naar Rostock (1573)];
David Meder (1548-1616) [o.a. predikant te Naumburg en Neukirchen]; Beruf und Familienname Rohr-
schneider [met stamreeksen 17e-19e eeuw],

Geschichte und Kultur Schleswig-Holsteins (Beilage der Mitteilungen GSHG), Nr. I (1996). E. Imberger.
Jüdische Gemeinden in Schleswig-Holstein [oudste gemeenten ontstonden 1584 in Altona en Ottenstein;
fraaie illustraties].

DerHerold, N.F. Band 14, 38. Jg., Heft 12, IV. Quartal 1995. GroBfürst Nikolai Konstantinowitsch, 1850-
1918. Versuch einer Biographie [Romanow]; V. Weiss: Kreis und Quadrat besiegen Venus und Mars. Zur
Geschichte der Symbole in Genealogie und Genetik.

Monatshefie für Evangelische Kirchengeschichle des Rheinlandes, 44. Jg. (1995). Hierin o.a. Der erste
Kreuzzug in der Welt des ausgehenden 11. Jh., Die Juden des Mittelrhein-Mosel-Gebietes im Hochmittelal-
ter...; Thomas Merkelbach als Reformator in der Reichsherrschaft Dyck; Beschwerden in der lutherischen
Gemeinde Wesel im 17. Jahrhundert [1622; o.a. Johan Berninck, Conradt von Weseken, Gerrit Stam en
Evert Schurman dienden hun 'bezwaren' in; commentaar van notaris en medestichter van de lutherse ge-
meente Johan Neger]; Die Honoratioren der Stadt Radevormwald im 17. und 18. Jh. [met lijst scholieren
en studenten uit deze families, o.a. Adolf Fischer, 1548-1613, ev. luth. predikant o.a. te Antwerpen 1580-85
en Amsterdam 1595-1613 (Adolphus Fisschertr. Amsterdam, ev. luth., 30-8-1594 Anneken Heeckelaers,
van Antwerpen); burgemeesters 1554-1815, o.a. Alhaus, Bauendahl, Becker, Benninghoff, Buschmann,
HerminghauB, Hölterberg, Kirberg, Kiiper, Lohe, Rocholl, Rochelsberg, UemminghauB]; Pfarrer Theodor
Christian Schaef, 1651 -1708 [ws. broer van de Leidse hoogleraar Carolus Schaaf, geb. Neuss 1646]; Feld-
postbriefe als Dokumente evangelischer Glaubenshaltung im Kriegsjahr 1866 [Wilhelm Richter, 1835-
1926]; Johann von Mosbach [genannt Breidenbach (1582-1657) in Zweedse dienst]; Konfessionalisierung
im Bergischen Land 16.-18. Jahrhundert.

Ostdeutsche Familienkunde, Bd. XIV, 44. Jg., Heft 2, April-Juni 1996. Amtshandlungen des Pastors Justus
Heinrich Oldekop in Reval und Arensburg zwischen 1658 und 1674 [Gevatterbriefe, Hochzeitsbriefe, Be-
grabnisbriefe = uitnodigingen voor het bijwonen van doop, resp. huwelijk of begrafenis]; /. Schumann: Aus
der Scharfrichterei und Abdeckerei Barwalde/Neumark [Spiegel, Gutschlag]; Aus den Heiratsbüchern der
evangelischen Pfarrgemeinde Birnbaum/Warthe von 1819 bis 1837; Trauungen Auswartiger (1753-1806)
im evangelischen Kirchenbuch von Pielburg, Kr. Neustettin; Evangelische Familiennamen um Wladis-
lawow in Mittelpolen zwischen 1776 und 1825; Gelegenheitsfunde [Packhuser, Göbert, Nimmerich, Seid-
ler, Nagel]; Verv. Schuier ... zu Pelpin 1836-1858.
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Postgeschichte am Niederrhein, Nr. 28, Heft 1/88. A. Brass: Der Lebens- und Berufsweg eines Lenneper
Postillions[FriedrichHeinrichTrotte, geb. Landau I851,overl. Lennep 1919, tr. 1881 Emilie Pickardt; zijn
leven is te volgen aan de hand van uitvoerige citaten en afgebeelde stukken]; Idem: Die Post in Lennep von
ihren Anfangen bis zur Jahrhundertwende [opkomst en einde Thurn- und Taxisschen Reichspost, geschiede-
nis graafschap Berg, vorming Rheinprovinz].

Saarlandische Familienkunde, Bd. 8, Jg. XXIX (1996), Heft 114. Eichacker. Beitrage zur Schweizer Ein-
wanderung; Verv. Kupferbergwerke in Nohfelden-Walhausen [Polier t/m Zimmer]; Verv. Familie Bocken-
heimer/v. Bockenheim; PreuBische Soldaten in Saarbrücken und in der Pfalz 1815. Idem, Informations-
dienst Nr. 119, Mai 1996. Genealogische Spuren aus der Saargegend in Kaiserslautern 1620-1681 [o.a.
Dolbier, Schmidtborn].

Siidwestdeutsche Blütter fiir Familien- und Wappenkuiide, Bd. 21, Heft 8, Juni 1996. G. Nebinger. 75
Ehebucheintrage 1652 bis 1722 des Pfarrdorfes Dettingen unter Teek [o.a. Hochstetter, Scheifelin, Scheuf-
felin]; H. Hilz: Die Herren von Rosswag. Beurkundungen und Stammtafel eines mittelalterlichen Ritter-
geschlechtes; Aus den Geburtsregistern der Evang. Kirche Mössingen-Belsen. Von Soldaten mit ihren
Ehefrauen gezeugten Kindern; Idem: Aus den Sterberegistern ... Von Soldaten und ihre Angehörigen; Die
Auswandererakten im Stadtarchiv von Villingen.

Veröffentlichungen des Historischen Vereins fiir Geidern und Umgegend, Nr. 95 (1995). E. Föhles: Kultur-
kampf und katholisches Milieu 1866-1890 in den niederrheinischen Kreisen Kempen und Geidern und der
Stadt Viersen [bijlagen: tabellen en grafieken met o.a. namen en verdere gegevens van functionarissen (af-
gevaardigden, burgemeesters, geestelijken enz.)].

Idem, Nr. 96 (1995). Michael Buyx, Geometer, Altertumsfreund, Sammler(1795-1882). In41 bijdragen
belichten 28 auteurs de veelzijdige activiteiten van de landmeter/kaarttekenaar en heemkundige Michael
Buyx. Uit de rijkgeïllustreerde artikelen noemen we de genealogie Buyx [oudst bekende: Geurdt to Bux
tr. Nieukerk 1661 Catharina toe Phlips], het bezit van de familie, het kartografisch werk van Buyx [waarvan
6 specimen in kleur los zijn bijgevoegd]; dit werk inspireerde tot het samenstellen van een register, dat in
deze uitgave werd opgenomen; de ruïne Geisberg [geschiedenis]; M. Buyx: Andeutungen über Entstehung
derGüter, Höfe, Kathenetc.-benennungen hiesigerGegend; Hofnamen in derehemaligen Honschaft Eyll;
verzameling gekleurde wapens; stukken betr. de familie. De talloze hier gepubliceerde plattegronden en
kaarten zullen zeker van interesse zijn voor de genealoog, die in deze streek zoekt.

Veröffentlichungen der Westdeulschen Gesellschaft fiir Familienkunde e. V, Sitz Köln, Nr. 80 (1996). H.M.
Schleicher: Ernst von Oidtman und seine genealogisch-heraldische Sammlung in der Universitats-Biblio-
thek zu Köln. Band 11, Mappe 832-915, Mockel-Palmer [met o.a. Mohr vom Wald, v. Molenarck, Mom-
mersloch, v. Monreal/Munrian/v. Monderian, v. Mosbach gt. Breidenbach, v. Mulenarck (v. Tomburg)/
Bauritzer v. Mulenarck, Münch (v. Bellinghausen), Mü'ntz, Musiel, Muyl von der Neuerburg, Mylius, v.
Nassau (Bastardlinien der Grafen), v. Nattenheim, v. Neersdom, de/v. Negri, Nell, zur/v.d. Neersen,v. Nes-
selrode, de Neufville [vóór 1600 minder t/m geheel on-juist], v. Neukirchen, Nickel, v. Niesewand, v.
Oeyen [uit Venlo], (v.) Offenberg, v. Oidtman [met veel kwartierstaatjes lage adel], Oliva, v. Olmessem,
Omphal, Oppenheim, v. Orsbeck, v. Ossenbroich, v. Othegraven, D'Overschie, (v.) Palant/Pallandt.

Zeitschrift fiir Niederdeutsche Familienkunde, 71. Jg., Heft 2, 2. Quartal 1996. Die Papiermacherfamilie
Heuser in Ostholstein [ 17e-18e eeuw]; Hinrich Koting. Der angebliche Heerführer war Hamburger Kamme-
rer; Die Lücken in den Kirchenbüchern Elmshorns [1702-03; notities huwelijken en begraven]; Was findet
der Familienforscher wo? Das Mecklenburgische Landeshauptarchiv; Dr. Med. Wilhelm Levens (1803-
l859)[teMoisling].

Frankrijk
Cercle généalogique d 'Alsace, Bulletin No. 114, 1996-2. Verv. Les campagnards se mariant a Strasbourg
[1636-1654]; L'appellation des mois en Alsace et pays germaniques proches; Les ancêtres de (Jean Baptis-
te) Eugène Kalt [ 1861 -1941, medicus; - , Burtz, Zeiler, Lochmann]; Notes sur des Albrecht du Haut-Rhin;
Du nouveau au sujet des Ramstein ... [15e-16e eeuw]; Une ascendance Poirel-Lours [Lohrer, Laurer, Lou-
res]; Antw. o.a. Roesle, Morgenthaler, v. Stein Callenfels (2x), Rappenberger, Petitdemange, Berghurst,
Cromer, Gall, Huffenus, Kern, Breysach, Wilfersheim [met Hencky].
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Genealogie 62 (Pas de Calais), No. 50, 2e trim. 1996. Nous sommes tous cousins [afstammingslijnen naar
Jacques Candilier tr. Créquy 1677 Marguerite Caron en naar Pierre Hochart, burger van St. Omer 1539];
aanv. diverse kwstn.; Kwst. Guillemant [kwn. o.a. te Labuissière, Santes, Bournonville]; Klappers op hu-
welijken.

Héraldique & Genealogie, No. 139, XXVIIIe année, no. 2, avril-juin 1996. Les Chevaliers de POrdre Royal
du Saint-Esprit (1578-1788); L'héraldique dans l'oeuvre gravée de Albrecht Dürer; voorts bijdr. betr. o.a.
Louise de Coligny, Capisucchi-Bologne, Arnois, Bonnin, Périchon, De Verteuil; Antw. o.a. Paillard.

Nord Genealogie, No. 136, 1995/5. Kwst. Trooster [(Den) Trooster(e), afk. van Elverdinge; kwn. o.a. uit
WestvleterenenMerkem]; Kwst. Pacco [teTourcoing]; Familie Pollet |16e-20e eeuw]; Kwstn. Wacrenier
en Delporte.

Idem, No. 140, 1996/3. Kwst. Remy [-, Yon, Vandewynckele, Vercruysse; kwn. te Lille en Warneton
(B)]; Liste des bateliers bourgois de Lille, naviguant sur la Deulle [o.a. Barbier, Barbieur, Boidin, Caboche,
Commer, Hecque, Vasseur; Ie helft 17e eeuw]; Les De Noeufeglise [14e-18e eeuw]; Kwst. Renaud [- ,
Delattre, Deloeil, Tison; kwn. o.a. te Harponville]; Le Fief de Le Rue a Roubaix; Pierres tombales de l'égli-
se saint Calixte de Lambersart; Liste des electeurs communaux d'Armentières établie en Janvier 1836;
Aanv. Kwst. Trooster; Antw. o.a. Spriet.

Stemma (lle-de-France), Cahier No. 70, 18e année, tome XVIII, fase. 2, 1996. Vivre a Cergy du XVIe au
XVIIIe siècles (1593-1792). Étrangers mariés a Cergy-Village; Enfants nés a Paris, décédés a Montdidier
(Somme) (1709-1791).

Polen
Galicia. The Galician Genealogical Magazine (dezelfde uitgever als van het familieblad 'Worsten', zie GN
1995-604), nr. 1, Jan. 1996. De streek ligt ten Noorden van de Karpaten; belangrijkste steden Lwów (Lem-
berg) en Kraków. Administrative counties (census at 31. Dec. 1900); Administrative division of Galicia
1918-1933; ...of Western Galicia 1950-1974, 1974-....; ...of Eastern Galicia since 1945; Galician ancestors
of our members, kwst. Jozef W. Knobloch [ 1902-1974; - , o.a. Ott (te Kusterdingen), Gugelsperger, Drechs-
ler, Demel]; The county of Gródek (census 31. Dec. 1900).
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